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I. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
1 .Structura facultăţii:
a. Programele de studiu
b. Număr de studenţi
c. Admitere
2. Procesul didactic:
a. Planuri de învăţământ
b. Fişele disciplinel
c. Gradul de ocupare a posturilor didactice
d. Manuale, cursuri, cărţi
e. Mobilităţi cadre didactice
f. Evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice
Facultatea de Medicină Dentară asigură realizarea şi desfăşurarea unui învăţământ medical
performant, dezvoltat printr-o activitate didactică şi de cercetare structurată pe domenii şi specializări :

1. STRUCTURA FACULTĂŢII
A. Programele de studii la Facultatea de Medicină Dentară sunt acreditate ARACIS, situaţia acestora
fiind prezentată în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Domeniul studii
univ. de licenţă

Programul
de studii

Sănătate

Medicină
Dentară

Sănătate

Medicină
Dentară
Engleză

Medicină
Dentară

Sănătate

Tehnica
Dentară

Medicină
Dentară

Sănătate

Masterat

Facultatea

Situaţia
ARACIS

Forma de
învăţământ

Număr
credite

Limba de
predare

Zi

360

LR/LM

Autorizare
provizorie

Zi

360

LE

Acreditat
Nr.4965 din
08.08.2012

Zi

180

LR

Zi

120

LR

Acreditat
Medicină
Dentară

Medicină
Dentară

Nr. 5024 din
11.05.2011

Acreditat
Nr.4909 din
05.06.2013
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B. Număr de studenţi.
Situaţia studenţilor înmatriculaţi la Facultatea de Medicină Dentară pe programe de studii,
respectiv a studenţilor rezidenţi şi doctoranzi este prezentată în tabelele următoare:
Situaţia sintetică a numărului de studenţi la programele de studiu de licenţă
Programul de
studii

Facultatea

Medicină
Dentară

Medicină
Dentară
Medicină
Dentară
Engleză
Tehnică
Dentară

Medicină
Dentară
Medicină
Dentară
Total

Nr.
total

Nr. studenţi pe
locuri bugetate
LR
LM

Nr. studenţi pe
locuri cu taxă
LR
LM
LE

Nr. studenţi cetăţeni
străini (buget şi taxă)

764

214

192

205

77

-

76

38

-

-

-

-

2

36

97

13

-

82

-

-

2

899

227

192

287

77

2

114

În cadrul programului de rezidenţiat, la Medicină Dentară se pregătesc medici în 5 domenii de
specialitate: Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială, Protetică Dentară, Parodontologie, Endodonţie, Chirurgie
dento-alveolară .
Situaţia medicilor rezidenţi în anul 2015 este redată în tabelul următor :
Nr.total candidaţi înscrişi Nr. rezidenţi admişi în
Programul
la rezidenţiat
de studii
anul I
Med.Dentară
Rezidenţiat
124
20
Din totalul de 124 candidaţi înscrişi la rezidenţiat, 61 au fost absolvenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară
(UMF Tg.Mureş).
Facultatea

Situaţia rezidenţilor pe specialităţi şi ani de studiu este redată în tabelul următor :
Specialitatea/ Nr rezidenţi /
an de studiu
Ortodonţie şi Ortopedie
dento-facială
Protetică dentară
Endodonţie
Parodontologie
Chirurgie dento-alveolară
TOTAL

Anul I

Anul II

Anul III

Total rezidenţi

5

5

5

15

2

6

3

11

3

4

4

11

5

6

3

14

5

6

3

14

20

27

18

65
3
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Concurenţa la rezidenţiat în anul 2015 a fost de 6,20 candidaţi/ loc, mai mare decât în anul
precedent.
Situaţia doctoranzilor de la Medicină Dentară este prezentată sintetic în tabelul următor :

Facultatea

Programul de
studii

Total
doctoranzi

Nr. total
de doctoranzi
admişi în anul I.

Nr. total de teze
finalizate în anul 2015

Medicină
Dentară

Doctorat

11

2

5

La sesiunea septembrie 2015 de admitere la doctorat , au fost admişi 2 candidaţi. Toate tezele
susţinute în anul 2015 au fost validate de către Comisia CNATDCU Bucureşti.
C. Admitere
Numărul studenţilor înmatriculaţi la programele de studiu enumerate mai sus este rezultatul
procesului de admitere organizat în sesiunile iulie-septembrie în condiţiile prevăzute în regulamentul de
admitere.
La programul de studii Medicină Dentară s-au înregistrat: 3,54 candidaţi/loc la limba română; 2,57
candidaţi/loc la limba maghiară; concurenţa fiind mai mare decât în anul precedent
La programul de studii Tehnică Dentară: 13,8 candidaţi/loc. Concurenţa a fost mai mare decât în anul
precedent.
În sesiunea septembrie 2015 la programul de studii Medicină Dentară au fost admişi încă 5 studenţi, cu
taxă de 5000 Euro : media admitere maximă 9,40 / media admitere minimă 5,12.
Rezultatetele sesiunilor de admitere 2015 sunt prezentate în tabelele de mai jos.

Facultatea

Medicină
Dentară

Programul de
studii

Med. Dentară
Med. Dentară Engl.
Tehnica Dentară
Total

Total
candidaţi
înscrişi la
admitere
214
38
69
321

din care :

LR
124
69
193

LM
90
90

Nr. total
studenţi
admişi în
anul I
105
25
30
160

Nr.
studenţi
admişi pe
locuri
bugetate
LR
LM
35
35
5
40
35

Nr. studenţi
admişi pe
locuri cu taxă
LR
30
25
55

LM
5
5

LE
25
25
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Mediile de admitere corespunzătoare locurilor buget/taxă, respective seria română/seria maghiară
sunt redate în tabelul următor.

Facultatea

Medicină
Dentară

Programul
de studii
Medicină
Dentară
Tehnică
Dentară

Prima şi ultima medie de
admitere pe locurile bugetate

Prima şi ultima medie de admitere
pe locurile cu taxă (sesiunea iulie)

LR

LM

LR

LM

9,87 - 7,86

9,79 - 6,81

7,83 - 6,72

6,77 – 6,77

9,78 – 9,61

-

9,57 – 8,89

-

Examenul de licenţă
Situaţia promovabilităţii la examenul de licenţă este redată în tabelul următor şi se remarcă o
promovabilitate foarte bună atât la Medicină Dentară cât şi la Tehnica dentară.
Facultatea
Medicină
Dentară

Programul de
studiu
Medicină dentară
Tehnică dentară

Nr.studenţi
absolvenţi
114
24

Nr. studenţil înscrişi şi
reuşiţi
114
22

Promovabilitatea (%)
100%
100%

PROCESUL DIDACTIC
a. Planurile de învăţământ
Activitatea didactică la toate programele de studiu a situat studentul în centrul preocupărilor, corelând
raportul curs/ activitate practică după normele ARACIS. Modificările aduse în planurile de învăţământ au
constat în :
La Medicină Dentară: modificările aduse planurilor de învăţământ se referă la modificarea numărului
de credite la 10 discipline în concordanţă cu numărul orelor de activitate; înlocuirea unui curs opţional la anul
V pentru care nu au existat solicitări în anul precedent;
Au fost reduse numărul orelor de curs de la 3 la 2 ore la patru discipline de specialitate: Protetică
dentară fixă, Odontoterapie, Endodonţie şi Reabilitare orală, în concordanţă cu cerinţele noii reforme
curiculare. A crescut numărul de ore de activităţi practice la alte două discipline de specialitate în
concordanţă cu importanţa acestora. Reabilitare orală și urgențe medico – chirurgicale.
La programul de studii Tehnică Dentară, adaptarea adusă planurilor de învăţământ a constat în
modificarea numărului de credite la 4 discipline, modificarea numărului de ore de activităţi practice la 2
discipline: (Ortodonţie, Tehnologii ceramice), în concordanţă cu importanţa acestora.
Protetică Dentară, Ortodonție, Tehnologia aparatelor ortodontice, Ocluzologia.
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În ceea ce priveşte ponderea disciplinelor obligatorii/opţionale, respectiv a disciplinelor
fundamentale şi de specialitate pe programe de studiu, aceasta corespunde normelor legislative în vigoare.
Situaţia sintetică este trecută în tabelul următor :

Specializarea

Med. Dentară

Tehnica Dentară

82,42/ 17,58

93,34 / 6,66

Discipline fundamentale

6,67

10

Discipline de specialitate

48

63,33

Discipline în domeniu

38,66

10

Discipline complementare

6,67

16,66

Discipline obligatorii/opţionale

b. Fişele disciplinelor
Disciplinele de studiu din planurile de învăţământ sunt prevăzute într-o succesiune logică şi au fişe ale
disciplinelor în care sunt precizate:
- obiectivele disciplinei
- conţinutul tematic de bază
- repartizarea numărului de ore de curs, seminar, activităţi practice pe teme
- sistemul de evaluare a studenţilor
- competenţele asumate
- bibliografia minimală
Fişele disciplinelor sunt revizuite şi actualizate la începutul fiecărui an universitar. În urma analizei
efectuate de Comisia de Strategie, Reformă şi Dezvoltare Curiculară pentru disciplinele fundamentale s-au
constat unele suprapuneri ale materiei de predate la curs şi la lucrările practice. Sesizările au fost transmise
şefilor de disciplină ,urmând a fi remediate.
Procesul de învăţământ la Facultatea de Medicină Dentară este susţinut de un corp didactic
competent, specialişti în domeniu, majoritatea cu gradul de medic primar, recunoscuţi pe plan naţional .
Toate cadrele didactice sunt titularizate cu norma de bază în universitate, având gradul didactic
corespunzător cu ocuparea postului. Cadrele didactice cu normă de predare la seria engleză au certificat de
competenţă lingvistic Profex.
Se constată o cifră a gradului de ocupare situată sub cea recomandată de normele legislative în
vigoare. Situaţia este rezultatul confruntării cu exigenţele Legii educaţiei, condiţionarea examenului de
asistent de deţinerea titlului de doctor, limitarea numărului de doctoranzi, numărul redus de conducători de
doctorat (3) şi nu în ultimul rând interesul scăzut al absolvenţilor pentru o carieră didactică în condiţiile unei
absorbţii bune în piaţa muncii (deschiderea unui cabinet privat).
Situaţia gradului de ocupare al posturilor la Medicină Dentară la 1 octombrie 2015 este prezentată în
tabelul urmator.
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Condiţiile de ocupare a posturilor didactice şi de acoperire a normelor didactice
- Programul de studii Medicină Dentară
Nr.
crt

TOTAL
Element de control

1

Numărul total de posturi didactice
aferent programului de studiu
Numărul posturilor didactice
acoperite cu personal didactic
Numărul total de posturi de
profesori și conferenţiari
Numărul posturilor de profesori și
conferenţiari ocupate cu personal
titularizat
Numărul total de posturi didactice
ocupate cu personal netitularizat, dar
care îndeplineşte condiţiile legale de
ocupare a postului

2
3
4

5

Nr.
posturi
(fracţiuni
de post)
115.63

Pondere
%
100.00

Limba română +
limba maghiară
Nr.
posturi
Pondere
(fracţiuni
%
de post)
109.96
100.00

Limba engleză
Nr.
posturi
(fracţiuni
de post)
5.67

Pondere
%
100.00

74.51

64.44

71.91

65.40

2.6

45.86

19.1

16.52

16.65

15.14

2.45

43.21

14.29

24.05

13

22.88

1.29

49.62

56.22

48.62

53.15

48.34

3.07

54.14

Posturile didactice ocupate prin concurs în anul universitar 2014/2015 : 4 şefi lucrări şi 5 asistenţi
universitari pe perioadă determinată .
Raportul cadre didactice/studenți calculat în funcție de fracțiunea de normă din statul de funcții este
1/6,94
Gradul de ocupare al posturilor didactice la Masterat şi Tehnică Dentară la 1 octombrie 2015 este
prezentat în tabelele următoare:
Tehnică dentară
Nr.
crt
1.
2.

Element de control
Nr. total de posturi didactice aferent programului de
studiu
Nr. total de posturi didactice acoperite cu personal
titularizat

Nr. Posturi (fracţiuni
de post)

Pondere %

9,28

100,00

3,96

42,67

3.

Nr. total de posturi de profesori si conferenţiari

1,67

18

4.

Nr. total de posturi de profesori si conferenţiari
ocupate cu personal titularizat

0,4

10,1
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5.

6.

Număr total de posturi didactice ocupate cu personal
netitularizat, care îndeplineşte condiţiile legale de
ocupare a postului
Nr. total de posturi didactice acoperite cu personal
titularizat şi personal pe durată determinată

5,32

57,33

4,12

44,4

Masterat TPI

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Element de control
Nr. total de posturi didactice aferent
programului de studiu
Nr. total de posturi didactice acoperite cu
personal titularizat
Nr. total de posturi de profesori si conferenţiari
Nr. total de posturi de profesori si conferenţiari
ocupate cu personal titularizat
Nr. total de posturi didactice ocupate cu
personal netitularizat, care îndeplineşte
condiţiile legale de ocupare a postului
Nr. total de posturi didactice acoperite cu
personal titularizat şi personal pe durată
determinată.

Nr. Posturi
(fracţiuni
de post)

Pondere %

1,64

100,00

0,57

34,76

1,64

100,00

0,57

100,00

1,07

65,24

0,57

34,76

d. Mobilităţi cadre didactice
În vederea perfecţionării continue a calităţii corpului didactic şi a programelor de studii, membri
Facultăţii de Medicină Dentară au participat la studii în universităţi şi mobilităţi în străinătate ca visiting
professor ,au iniţiat programe academice de colaborare bilaterale:
- 2 mobilităţi Erasmus în Istambul și Budapesta
- 10 participări la cursuri internaționale
e. Evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice
Evaluarea activităţilor educaţionale a cadrelor didactice în vederea îmbunătăţirii activităţii este
realizată în contextul asigurării calităţii în învăţământul universitar printr-un program de management
performant. Aceasta este reglementată de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Legea 87/ 2006 privind
asigurarea calităţii educaţiei şi de Regulamentul UMF privind evaluarea cadrelor didactice. Acesta are ca
obiectiv identificarea nivelului de performanță în ceea ce privește activitatea de predare, cercetarea
științifică și implicarea în activități instituționale și comunitare, toate acestea în vederea stimulării dezvoltării
profesionale personale și a creșterii motivației cadrelor didactice în activitatea pe care o desfășoară.
Evaluarea activității de către studenți s-a realizat pe baza unui chestionar (UMFTGM-PO-AC-03-F05)
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de apreciere a modului de organizare și desfășurare a cursului/lucrărilor practice/seminariilor, a calității actului
didactic și a modului de examinare și evaluare.
Evaluarea s-a realizat on-line utilizand modulul Quantis al aplicației UMS. Utilizarea unui sistem
informatizat oferă o serie de avantaje în comparaţie cu forma clasică de evaluare:
- permite colectarea rapidă şi cu acuratețe a datelor, prelucrarea rezultatelor şi centralizarea lor;
- permite evaluarea tuturor cursurilor incluse în planurile de învăţământ;
- permite participarea la evaluare a tuturor studenţilor, pe baza contului personal;
- elimină erorile cauzate prin introducerea manuală a răspunsurilor la chestionare;
- se realizează o economie importantă de resurse umane și materiale.
Procesul de evaluare a constat în distribuirea chestionarelor catre studenti (evaluatori), completarea
acestora si centralizarea rezultatelor. Chestionarele de evaluare adresate studenților constituie un instrument
important prin care se obţin informații privind conținutul cursurilor şi calitatea predării. Evaluările studenților
deservesc cadrele didactice, care utilizează evaluările studenților pentru a avea un feedback asupra predării, în
scopul îmbunătăţirii conținutului științific al cursului/seminarului/lucrărilor practice și a metodelor de predare;
studenţii, care folosesc informațiile evaluărilor pentru a putea opta adecvat în scopul formării lor profesionale;
- conducerea UMF Tîrgu Mureș, care poate folosi aceste informaţii în cadrul managementului resurselor
umane și a managementului calității.
Dimensiunile principale ale predării eficiente stabilite prin chestionare sunt: Organizarea și pregătirea
activității de predare, claritatea prezentării, relaţionarea cu studenții, calitatea evaluării , dezvoltarea
studenţilor. Fiecare din aceste dimensiuni a fost operaţionalizată printr-un număr variabil de itemi. Pentru
exprimarea acordului, au fost utilizate scale de răspuns în 4 trepte, cu următoarele opțiuni: 1- Foarte bun, 2 Bun, 3 - Satisfacator, 4 – Nesatisfacator (itemi 1-9, 11,12,14,15), 2 trepte (DA sau NU – itemi 10,13, 16-21, 2326). La final (item 27) studentii pot complete cu sugestii si recomandari privind imbunatatire predarii/evaluarii.
Rezultatele acestei evaluări sunt trecute în grafice și tabele sugestive, fiind anexate prezentului raport
În concluzie, evaluare cadrelor didactice de către studenți s-a efectuat luând în calcul și cadrele
didactice care predau la Facultatea de Medicină Dentară dar aparțin Facultății de Medicină, astfel din totatul
de cadre didactice evaluate (397) doar 55,16% (219) aparțin Facultății de Medicină Dentară, iar aspectele
pozitive și negative sunt sumarizate în tabelul următor :
Aspecte
pozitive

-

Profesionalismul cadrelor didactice din UMF Tîrgu Mureș
Actualitatea şi conţinutul informaţiilor prezentate la cursuri/lucrări practice/
stagii/ seminarii sunt adecvate;
Predictibilitatea și prezența la ore a cadrelori didactice;
Conţinutul adecvat şi actualitatea informaţiilor prezentate la cursuri/lucrări
practice/ seminarii/ stagii;
Informarea privind ceţrinle şi aşteptările disciplinelor de predare;
Informarea despre metoda exactă de examinare la începutul semestrului;
Timpul acordat pentru examinare a fost suficient;
Procentaj scăzut privind copiatul/trișatul la examene;
Evaluatorii/supraveghetorii au încercat să prevină copiatul/trișatul, sancționând
pe cei identificați că au copiat/triș.
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Altele

-

Aspecte de
îmbunătățit

-

Studenții Facultatea de Medicină Dentară consideră mai bună examinarea orală.
Majoritatea studenților consideră că durata sesiunii este adecvată pentru numărul
de examene susținute
Majoritatea studenților consideră că examinările din presesiune sunt adecvate,
dar interferează activitatea didactică obligatorie
Aproximativ 2/3 dintre studenți consideră că notele de la examen pot fi postate
public.
Infrastructura şi consumabilele necesare desfăşurrii în condiţii adecvate a
procesului didactic;
Consilierea în afara orelor existente în programul obligatoriu;
Posibilităţile oferite pentru activitatea practică de tip “hands-on.

II. ACTIVITATEA DE CERCETARE
Forma de concretizare a activităţii de cercetare, constă în numărul de lucrări ştiinţifice, cărţi, contracte
de cercetare, participări la manifestări ştiinţifice, congrese în ţară şi străinătate.
Cele mai importante realizări la Medicină Dentară în anul 2015 sunt prezentate în tabelele de mai
jos:
1. Proiecte şi contracte de cercetare

Indicatori
Proiecte depuse în competiţii naţionale (proiecte în care Universitatea este
coordonator)
Proiecte depuse în competiţii naţionale (proiecte în care Universitatea este
partener)
Proiecte depuse în competiţii internaţionale (proiecte în care Universitatea este
coordonator/partener)
Proiecte câştigate în competiţii naţionale (proiecte în care Universitatea este
coordonator)
Proiecte câştigate în competiţii naţionale (proiecte în care Universitatea este
partener)
Proiecte câştigate în competiţii locale (CIGCS - UMF)
Proiecte derulate în anul 2015, câştigate prin competiţii internaţionale
anterioare anului 2015 (în care universitatea este partener)
Proiecte derulate în anul 2015, câştigate prin competiţii naţionale anterioare
anului 2015
Proiecte/contracte de cercetare/consultanţă/servicii tehnice şi tehnologice
încheiate şi în delurare în 2015, direct cu companii din ţară/străinătate
Total

Număr
1

Valoare

-

4
4
9

Se constată o creştere a numărului de proiecte în anul 2015 faţă de anul anterior, dar încă o
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vizibilitate scăzută a Facultăţii de Medicină Dentară în activitatea de cercetare ştiinţifică.
2. Lucrări ştiinţifice
Facultatea

Medicină
Dentară

Tip de lucrări

Număr

Articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact

17

Articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI fără factor de impact

5

Articole tip proceedings papers, in extenso, publicate în reviste cotate ISI sau
volume de proceedings cotate ISI
Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate BDI
Articole in extenso publicate în reviste recunoscute de CNCS, categoria B
Rezumate publicate în suplimente de reviste cotate ISI, cu factor de impact
Rezumate publicate în suplimente de reviste indexate BDI
Rezumate publicate în suplimente de reviste recunoscute de CNCS - categoria B
Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN sau ISSN, internaţionale
(altele decât suplimentele de reviste)
Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, naţionale (altele decât
suplimentele de reviste)

Total

1
19
5
6
1
5
12
71

În anul 2015 se remarcă o creştere a numărului de publicaţii, atât datorită criteriilor impuse de Şcoala
Doctorală, cât şi criteriilor de promovare.
3. Cărţi publicate
Facultatea
Med. Dentară

Tip de carte
Cărţi în edituri naţionale recunoscute CNCS
Capitole în cărţi apărute în edituri naţionale recunoscute CNCS
Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice, seminarii

Număr
6
1
9

În anul 2015 se constată o creştere a numărului de cărţi publicate de cadrele didactice de la Medicină
Dentară.
4. Alte activităţi
Anul 2015 a fost anul UMF 70, un an plin cu activități științifice, culturale și sportive, ca un omagiu
adus celor 70 de ani de învățământ medical continuu la Târgu Mureș. Facultatea de Medicinpă Dentară a
participat la toate acțiunile organizate cu ocazia acestui eveniment : Capsula Timpului, Plantarea a 70 de
stejari, Congresul româno-iordanian și a organizat trei manifestări științifice de amploare, cu participare
internațională : Implantologia conectată cu realitatea, Protocoale terapeutice în Pedodonție și Chirurgia
plastică parodontală.
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Participări ale cadrelor didactice şi doctoranzilor Facultății de Medicină Dentară la
manifestări ştiinţifice, mobilităţi, Şcoli de vară în străinătate

8

Organizarea de manifestări ştiinţifice

3

Invitaţi cadre didactice sau cercetători din străinătate

7

Cadre didactice, membri în comitete editoriale ale unor reviste:

3

III. STUDENŢI
Facultatea de Medicină Dentară dispune de un patrimoniu care contribuie în mod eficace la realizarea
misiunii şi a obiectivelor fixate, studenţii beneficiind de o serie de:

A.

Facilităţi didactice

Săli de curs (Amfiteatru modular modern)

Săli de lucrări practice cu unituri dentare

Laboratoare de licenţă

Biblioteca universităţii (fond de carte, acces on-line, bibliotecile de specialitate
la nivelul disciplinelor de specialitate)

Laboratoare de învăţământ virtual.
B.





Facilităţi sociale realizate prin:
Cămine studenţeşti
Baza sportivă
Complex ,,Alma Mater” – spaţii de cazare şi masă
Sprijinirea/stimularea performanţei prin burse sociale, burse de merit, burse de studiu,
burse de excelenţă, burse de performanţă sportivă sintetizate pentru programele de studii
ale facultăţii după cum urmează:

Categorii de burse
Burse de studiu
Burse sociale
Burse pentru studenţi străini
Burse pentru doctoranzi şi rezidenţi
Burse de merit
Burse de excelenţă
Burse de performanţă ştiinţifică
Burse de performanţă sportivă
TOTAL PROGRAME DE STUDII
TOTAL FACULTATE

Număr de burse
Medicină
Tehnică
Dentară
Dentară
120
7
38
6
8
8
2
176
13
189

Valoare
unitară

Suma totală

220
215
290
335
270
-

27940
9460
2320
2680
540
42940
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Situaţia sintetică privind repartizarea burselor pe programe de studii
Facultatea
Medicină Dentară

Programul de studiu
Medicină Dentară
Tehnică Dentară

Număr de burse
168
13

Rezidenţiat

8

Total

189

Studenţii dispun de un sistem tutorial reprezentând un program de sprijinire şi consiliere al
studenţilor, în scopul de a facilita integrarea în învăţământul universitar, a oferi îndrumare în alegerea celor
mai potrivite opţiuni didatice, culturale şi sociale specifice vieţii studenţeşti, precum şi a încuraja împărtăşirea
cunoştinţelor şi aptitudinilor studenţilor, ameliorând rezultatele şcolare.
Studenții Facultății de Medicină Dentară sunt organizați într-o asociație OSMD , dinamică, activă care
s-a implicat în acțiuni științifice, culturale, sportive. În perioada 3-5 martie 2015 a avut loc primul Simpozion
intitulat *Zilele OSMD, cu un program științific interesant și un concurs de manualitate numit Descoperă
Dentartist-ul din tine. OSMD a inițiat și un concurs de igienă orală, desfășurat în Parcul Municipal al orașului,
în perioada 15- 16 mai, obținând la acest eveniment un nou record Guiness pentru cea mai mare lecție de
igienă orală desfășurată într-un loc public. Diploma se află în holul din clădirea CIMD.
În anul universitar 2014/2015 studenţii Facultăţii de Medicină Dentară au participat la o serie de
manifestări ştiinţifice,burse de studiu, plasamente, programe interinstituţionale sumarizate în tabelul de mai
jos:
Activitate
Participări la Congrese Naţionale şi
Internaţionale
Marisiensis
TDK
Mobilităţi Erasmus
Erasmus plasament
Burse de studiu Balassi
Lucrări premiate la conferinţe /
congrese

Studenţi seria
română

Studenţi seria
maghiară

Total

27

22

49

93
6
3
-

90
15
16
3

93
90
21
19
3

3

1

4

IV. MANAGEMENT
Managementul facultăţii a avut şi are în continuare ca obiectiv principal dezvoltarea resursei umane,
conştientă, fiind că investiţia în oameni este calea cea mai sigură de a asigura competitivitatea şi viitorul
facultăţii.
În cadrul procesului de reformă curriculară demarat de UMF Tg. Mureş în anul 2014, Facultatea de
Medicină Dentară şi-a definit modelul de absolvent pe care doreşte să îl promoveze, conform cerinţelor
europene.
Un pas important a fost realizarea de către Comisia Curiculară a unui chestionar propriu, prin care a
fost consultată comunitatea academică – cadre didactice şi medici rezidenţi. Dintre cei care au răspuns,
51,06% sunt de acord şi doresc reforma curriculară, 38,61% nu doresc ca în cadrul facultăţii să fie realizat un
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astfel de proces, considerând că stuctura şi curicula actuală satisfac pe deplin cerinţele de dobândire a
abilităţilor practice şi teoretice pentru a deveni un bun medic dentist. 12,33% n-au agreat ideea, complectând
chestionarul fără discernământ sau responsabilitate. Comisia a participat la întâlnirile de lucru cu prof Richard
Martz (Austria).
Serviciul de Triaj înfinţat în anul 2013 în cadrul CIMD, asigură circuitul pacienţilor şi operativitatea în
tratamentul afecţiunilor oro-dentare. A devenit operaţional softul de înregistrare al pacienţilor, iar încasările
au crescut cu aproximativ 30% faţă de anul 2014. În fiecare săptămână este centralizată situația încasărilor la
fișierul adulți și copii.
În urma solicitărilor tot mai frecvente de închiriere a amfiteatrului modular de la CIMD s-a întocmit
un protocol de închiriere, contra-cost, în afara programului didactic. Aici au avut loc o serie de evenimente :
- Prezentări ale unor firme : Colgate- Palmolive , Glaxco
- Simpozioane organizate de Facultatea de Medicină Dentară
- Simpozioane ale Colegiului Medicilor Dentişti în parteneriat cu Facultatea de Medicină Dentară
- Seara culturală maghiară desfășurată în cadrul Zilelor Universității de Medicină și
Farmacie, 7 decembrie 2015, programul desfășurându-se la Centrul Integrat De Medicină
Dentară.
La nivelul facultăţii s-a acţionat în direcţiile stipulate în planul operaţional asigurându-se transparenţa
actului managerial şi optarea fermă pentru responsabilitate. Echipa managerială a Facultăţii de Medicină
Dentară s-a implicat în toate activităţile la nivel instituţional participând activ la iniţierea şi finalizarea unor
acţiuni precum: - Elaborarea de regulamente, proceduri
- Elaborarea broşurii de prezentare a universităţii
- Organizarea Zilelor porţilor deschise la UMF din Tîrgu Mureş
- Organizarea Zilelor Universităţii
- Sprijinirea echipei de întocmire a dosarului de evaluare ARACIS
Creşterea vizibilităţii Facultăţii prin :
-

Cooptarea membrilor Facultăţii în organisme de conducere la nivel naţional (CNATDCU,
Ministerul Sănătăţii)
Cooptarea membrilor Facultăţii în Comisii de doctorat, Comisii de concursuri pe posturi
didactice la nivel naţional
Prezenţa membrilor Facultăţii la evenimente profesionale naţionale şi internaţionale
Organizarea de manifestări științifice naționale , cu participare internațională

Prezentul raport s-a întocmit pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele sintetice ale comisiilor de
lucru ale Facultăţii de Medicina Dentara:
Raport sintetic pe anul 2015 privind realizările ştiinţifice ale cadrelor didactice
Raport sintetic: Evaluarea programului de asigurare a calităţii pentru anul universitar 2014/2015
Raport sintetic al Comisiei pentru probleme studenţeşti
Raport sintetic al Comisiei de Strategie, Reformă şi Dezvoltare Curriculară
Raport sintetic al Comisiei de Formare continuă și Rezidențiat
DECAN
Târgu Mureş 06 .02 2016

Prof. Dr MARIANA PĂCURAR
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