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Raportul anual al decanului Facultății de Medicină Dentară pe anul 2016 a fost întocmit pe
baza informațiilor cuprinse în rapoartele celor șapte comisii de lucru ale facultății, raportul
coordonatorului de tutoriat de la nivelul facultății, raportul de activitate al organizațiilor studențești
de medicină dentară și extrase din raportul anual al coordonatorilor următoarelor structuri: Serviciul
Resurse Umane, Departamentul Relații Internaționale, Departamentul de Asigurare a Calității, Școala
Doctorală, Compartiment rezidențiat și învățământ postuniversitar, Serviciul Social.

1. STRUCTURA FACULTĂȚII DE MEDICINĂ DENTARĂ
1.1. Programe de studii
Oferta educaţională a Facultăţii de Medicină Dentară s-a menţinut constantă în anul 2016,
cuprinzând trei programe de studii de licență și un program de master. Programul de studii Medicină
Dentară a fost supus evaluării periodice ARACIS în luna martie, 2016.
Programe de studii acreditate/autorizate
Nivel de studiu - licență
Domeniul

Programul de studiu

Medicină Dentară

Sănătate

Medicină Dentară - limba engleză

Tehnică Dentară

Situaţia
ARACIS
Acreditat
Hot. Consiliul
ARACIS/
30.06.2016
Autorizat
Nr. 4017/
16.07.2014
Acreditat
Nr. 4965/
08.08.2012

Nr.
credite

Forma de
învățământ

Limba
de studiu

360

zi

LR, LM

360

zi

LE

180

zi

LR

Nivel de studiu - masterat
Domeniul

Programul de studiu

Sănătate

Tehnologii protetice pe implanturi

Situaţia
ARACIS
Acreditat
Nr. 4909/
05.06.2013

Nr.
credite

Forma de
învățământ

Limba de
studiu

120

zi

LR

1.2. Număr de studenți
La cele trei programe de studii de licenţă din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară sunt
înscrişi 903 studenţi. Situaţia sintetică a numărului de studenţi, inclusiv a studenţilor rezidenţi şi
doctoranzi este prezentată în tabelele următoare:
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Situaţia sintetică a numărului de studenţi la programele de studiu de licenţă la 1 octombrie 2016
Facultatea
Programul de studiu
Nr.
Nr.
Nr. studenţi pe
Nr. studenţi
total studenți pe
locuri cu taxă
cetățeni
locuri
străini
bugetate
(buget+taxă)
LR
LM
LR
LM
LE
Medicină Dentară
747
213 209 197
62
66
Medicină
Dentară
60
60
Medicină
Engleză
Dentară
Tehnică Dentară
96
28
67
1
Total

903

241

209

264

62

60

67

Situaţia sintetică a numărului de studenţi la programele de studiu de master la 1 octombrie 2016
Nr.
Nr. masteranzi pe
Nr. masteranzi pe locuri
Facultatea
Programul de studiu
total
locuri bugetate
cu taxă
Medicină
Tehnologii protetice pe
10
5
5
Dentară
implanturi
Situaţia sintetică a numărului de studenţi rezidenţi aflaţi la prima specialitate, la 1 octombrie 2016
Specialitatea
Nr. rezidenţi
Total rezidenţi
Anul I
Anul II
Anul III
Ortodonţie şi ortopedie dento-facială
6
4
6
16
Chirurgie dento-alveolară
5
5
6
16
Parodontologie
5
5
6
16
Protetică dentară
2
5
6
13
Endodonţie
3
3
5
11
Total/ani de studiu
21
22
29
72
Situaţia sintetică a numărului de studenţi doctoranzi - domeniul Medicină Dentară
Stadiul pregătirii
Nr. total
Nr. doctoranzi pe
Nr. doctoranzi
în cadrul Şcolii Doctorală
doctoranzi
locuri bugetate
pe locuri cu taxă
Program de pregătire

11

7

4

Prelungire pentru elaborarea tezei
Întrerupere studii
Total

1
3
15

7

1
3
8

1.3. Examen de admitere
Numărul studenţilor înmatriculaţi este rezultatul procesului de admitere organizat în
sesiunile iulie-septembrie 2016 în condiţiile prevăzute de Regulamentul de admitere. La programul
de studiu Medicină Dentară, în sesiunea iulie 2016 s-au înscris 153 de candidati la linia română
(concurenţă 4,37 candidaţi/loc - raportat la locurile bugetate) şi 103 de candidaţi la linia maghiară
(concurenţă 2,94 candidaţi/loc - raportat la locurile bugetate). La programul de studiu Tehnică
Dentară, în sesiune iulie 2016, s-au înscris 66 de candidati (concurenţă 4,40 candidaţi/loc - raportat
la locurile bugetate).
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Numărul de candidaţi înscrişi la programul de studiu cu LR/LM - cumulat sesiunea iulie şi septembrie
Program
Limba de predare
de studiu
LR
LM
Medicina Dentară
161
113
Rezultatele examenului de admitere şi numărul de studenţi admişi, pe programe de studii şi
formă de finanţare sunt detaliate mai jos. Mediile obţinute au avut un trend ascendent faţă de cele
din anul trecut.
Rezultatele examenului de admitere - cumulat sesiunea iulie şi septembrie

Nr.
stud.admiși

Media
admitere
max/min

Nr.stud.admiși

Medicină
9,49/7,55 34 9,07/6,85 34
Dentară
*7,59/6,50 *2
**6,82
**1
Tehnică
9,82/9,15 15
Dentară
* buget R. Moldova, MD Militară şi etnici Rromi
**un loc transferat de la Facultatea de Farmacie

LE

Media
admitere
max/min

LR
Nr.stud.admiși

Media
admitere
max/min

LM
Nr.
stud.admiși

Program de
studiu

Media
admitere
max/min

LR

Taxă
LM

7,51/6,54
7,12/6,03

31

6,80/6,62
6,95/5,54

7

9,04/8,70

15

-

-

Rezultatele examenului de admitere la masterat - sesiunea septembrie 2016
Program de studii
Candidaţi înscriși
Studenţi admişi
Punctaj max
Tehnologii protetice
10
10 (5 buget, 5 taxă)
9,46
pe implanturi
Rezultatele examenului de admitere la rezidențiat - sesiunea noiembrie 2016
Absolvenți UMFTGM Absolvenți UMFTGM
Domeniul
Punctaj max
înscriși
admişi
Medicină dentară
102
96 (94,1%)
886

Media
admitere
max/min
Nr.
stud.admiși

Buget

9,00/5,00

22

-

-

Punctaj min
7,52

Punctaj min
554

Din totalul celor 102 candidaţi înscrişi în concursul de rezidenţiat, 22 de absolvenţi ai
facultăţii noastre au obţinut repartiţie pe post în centrele universitare Tîrgu Mureş (18), Bucureşti (3)
şi Timişoara (1).
Rezultatele examenului de admitere la doctorat - sesiunea septembrie 2016
Domeniul
Candidaţi înscriși
Doctoranzi admişi
Medicină Dentară
5
5

Buget
3

Taxă
2
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1.4. Examen de licenţă
Examenul s-a desfăşurat pe baza Regulamentului de licenţă, bibliografia fiind aceeaşi ca şi
anul trecut, atât la programul de studiu Medicină Dentară, cât şi la programul Tehnică Dentară.
Datele referitoare la promovabilitatea examenului de licenţă la Facultatea de Medicină Dentară sunt
prezentate mai jos:
Situația promovabilității la examenul de licență
Numărul
Program de studiu
studenților
absolvenți
Medicină dentară
149
Tehnică dentară
27

Numărul studenților
care au promovat
examenul de licenţă
148
27

Promovabilitatea
99,32%
100%

2. PROCESUL DIDACTIC
2.1. Planuri de învățământ
Anul 2016 se remarcă prin redimensionarea curriculei cu încadrarea în numărul minim de
ore şi în noile prevederi ARACIS, reevaluarea şi adaptarea conţinutului fişelor disciplinelor la
programele de studii Medicină Dentară, Medicină Dentară-limba engleză şi Tehnică Dentară.
Modificările operate în planurile de învăţământ pentru anul universitar 2016-2017 se regăsesc mai
jos, grupate pe programe de studiu:














Medicină Dentară, Medicină Dentară-limba engleză
introducerea unor discipline de specialitate noi: Odontoterapie în anul IV (2 ore curs, 5 ore
stagiu), Cosmetică dento-facială în anul VI (1 ora curs, 2 ore lucrări practice), Abilităţi practice în
anul VI (24 de ore);
introducerea disciplinei Abilităţi de comunicare (1 oră curs, 1 oră lucrări practice - 6 săptămâni)
şi introducerea lucrărilor practice la disciplina Primul ajutor (1 oră - 8 săptămâni) în anul I;
creşterea numărului de ore de lucrări practice la disciplinele de specialitate: Materiale dentare în
anul II (4 ore), Medicină dentară preventivă în anul III (4 ore);
creşterea numărului de ore de curs şi lucrări practice la disciplina Boli infecţioase (1 oră curs, 1
oră lucrări practice) şi Epidemiologie (1 oră curs, 1 oră lucrări practice) în anul IV;
schimbarea denumirii unor discipline, concomitent cu actualizarea programelor analitice:
Fizioterapie în Balneofizioterapie şi recuperare în medicina dentară; Biochimie în Biochimie.
Biochimia cavităţii orale; Fizică şi biofizică în Biofizică. Biofizică în medicina dentară;
diversificarea ofertei de discipline opţionale pentru anii V şi VI;
realocarea numărului de credite datorită modificărilor menţionate.
Tehnică Dentară
creşterea numărului de ore de lucrări practice la disciplinele de specialitate: Morfologia dinţilor
şi arcadelor dentare (12 ore), Materiale dentare (6 ore);
modificarea anului de predare la disciplina Ocluzologie (în anul I);
5
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introducerea unor discipline noi de specialitate (Instrumentar şi aparatură de laborator, Noţiuni
de protetică dentară fixă, Noţiuni de pedodonţie, Noţiuni de parodontologie, Tehnologia
protezelor unidentare, Protecţia muncii în laboratorul de tehnică dentară, Tehnologii protetice pe
implanturi) şi de domeniu (Epidemiologie şi prevenirea infecţiilor, Microbiologie şi virusologie);
introducerea lucrărilor practice la disciplina Dentogenie şi estetică facială (4 ore);
diversificarea ofertei de discipline opţionale pentru anii II şi III;
realocarea numărului de credite datorită modificărilor menţionate.

2.2. Reforma curriculară
Procesul de reforma curriculară asumat în Planul strategic de dezvoltare instituţională 20162020, a fost coordonat în anul 2016 de către Departamentul CEIPSCU, în structura căruia activează şi
un reprezentant al Facultăţii de Medicină Dentară. Principalul obiectiv a constat în adaptarea
conţinutului curricular la standardele actuale ale învăţământului medical.
La nivelul Facultăţii de Medicină Dentară există 10 DISCIPLINE PILOT ai căror căror
coordonatori şi-au dat acordul pentru implementarea măsurilor instituţionale de reformă curriculară
în anul universitar 2016-2017.
Activităţile complexe centrate pe conţinutul curricular, de identificare a suprapunerilor şi de
verificare a fişelor de disciplină actualizate, au revenit celor 11 COMISII INTERDISCIPLINARE propuse
de Comisia de reformă curriculară a Facultății de Medicină Dentară: 6 comisii de specialitate (pentru
disciplinele preclinice şi clinice stomatologice) şi 5 comisii interdisciplinare medicale (pentru
disciplinele preclinice şi clinice din domeniul medical).
Măsuri aplicate în anul 2016:
- Reevaluarea conţinutului fişelor disciplinelor la programele de studiu Medicină Dentară şi
Medicină Dentară-limba engleză:
 Eliminarea suprapunerilor din curriculele disciplinelor de specialitate (stomatologice)
și din domeniul medical;
 Adaptarea conținutului curriculei disciplinelor din domeniul medical la profilul
dentar;
 Uniformizarea conţinutului cursurilor predate în LR, LM, LE la aceeaşi disciplină;
- Actualizarea conţinutului fişelor disciplinelor la programul de studiu Tehnică Dentară;
- Introducerea tehnicilor noi de predare (sesiuni TBL, cursuri integrate, sesiuni CBL),
precizarea acestor sesiuni şi completarea lor în rubricile fişelor disciplinelor pilot;
- Actualizarea baremului minimal de manopere practice;
- Aplicarea prevederilor din Regulamentul cadru pentru desfăşurarea activităţilor în discipline
(a fost introdus Raportul de laborator la toate disciplinele preclinice stomatologice, a fost
stabilită şi precizată în fişa tuturor disciplinelor ponderea din nota finală a evaluărilor
formative şi sumative);
- Redimensionarea formaţiilor de studenţi prin reducerea numărului acestora în grupe.
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2.3. Situața posturilor și gradul de ocupare
Condiţiile de ocupare a posturilor didactice şi de acoperire a normelor didactice sunt îndeplinite astfel:
Acoperirea posturilor didactice la programele Medicină Dentară şi Medicină Dentară-limba engleză (la data de 1 ianuarie 2017)
Nr.
crt

TOTAL
Element de control

1
2

3
4

5

6

Numărul total de posturi didactice
aferent programului de studiu
Numărul posturilor didactice
acoperite cu personal titularizat
Numărul posturilor didactice
acoperite cu personal titularizat si
pe durata determinată
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

Nr.
posturi
(fracţiuni
de post)
120,48

Limba română

Limba maghiară

Limba engleză

100

Nr.
posturi
(fracţiuni
de post)
80

57,45

47,68

35,85

44,81

15,67

54

5,93

51,75

67,03

55,64

42,43

53,04

18,61

64,13

5,99

52,27

23,47

19,48

13,95

17,44

4,97

17,13

4,55

39,70

15,06

26,21

8,49

23,68

3,96

25,27

2,61

44,01

63,03

52,32

44,15

55,19

13,35

46

5,53

48,25

Pondere
%

Pondere
%

100

Nr.
posturi
(fracţiuni
de post)
29,02

100

Nr.
posturi
(fracţiuni
de post)
11,46

Pondere
%

Pondere
%
100
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Acoperirea posturilor didactice la programul Tehnică Dentară
(la data de 1 ianuarie 2017)
Nr.
crt
Element de control
1
2

3
4

5

6

Numărul total de posturi didactice
aferent programului de studiu
Numărul posturilor didactice
acoperite cu personal titularizat
Numărul posturilor didactice
acoperite cu personal titularizat si
pe durata determinată
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

Nr.
posturi
(fracţiuni
de post)
9,31

Pondere
%

Acoperirea posturilor didactice la programul Master TPI
(la data de 1 ianuarie 2017)
Nr.
crt
Element de control

100

1

5,53

59,40

2

5,97

64,12

3

2,36

25,35

4

1,54

27,85

5

3,78

40,60

6

Numărul total de posturi didactice
aferent programului de studiu
Numărul posturilor didactice
acoperite cu personal titularizat
Numărul posturilor didactice
acoperite cu personal titularizat si
pe durata determinată
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

Nr.
posturi
(fracţiuni
de post)
1,78

Pondere
%
100

0,2

11,24

-

-

1,24

69,66

0,2

100

1,58

88,76
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În anul universitar 2015-2016 au fost scoase la concurs un număr de 23 posturi didactice (22
pe perioadă nedeterminată şi 1 post de asistent universitar pe perioadă determinată). Au fost
ocupate 15 posturi didactice.
Posturi didactice pe perioadă nedeterminată scoase la concurs în anul universitar 2015-2016
Posturi didactice scoase la concurs
Posturi didactice ocupate
1 Profesor
1 Profesor
5 Conferenţiar
3 Conferenţiar
13 Şef lucrări
10 Şef lucrări
3 Asistent
0 Asistent

2.4. Mobilități internaţionale
Gradul de participare a cadrelor didactice cu lucrări şi conferinţe la manifestările ştiinţifice
internaţionale reiese din situaţia prezentată la capitolul Cercetare al acestui raport.
Programul Erasmus+ funcţionează pe baza Cartei Erasmus+ pentru Învățământ Superior
acordată instituției noastre de către Comisia Europeană. Acordarea cartei, dă posibilitate
universității să acceseze oricare din activitățile finanțate prin programul Erasmus+. Pentru Facultatea
de Medicină Dentară sunt încheiate un număr de 10 acorduri bilaterale. Tipurile de activităţi din anul
universitar 2015-2016 şi numărul participanţilor sunt detaliate mai jos:
OUTGOING
Tip de mobilitate
SMS
SMP - studenti
STA

Total participanţi UMF
85
262
37

INCOMING
Tip de mobilitate
Total participanţi UMF
SMS*
27
SMP**
16
*Mobilităţi de studiu
**Mobilităţi de plasament

Participanţi Facultatea MD
15
44
4

Participanţi Facultatea MD
2
3

Se remarcă ponderea mobilităţilor de plasament SMP (stagii de vară), un indicator clar al
faptului că şi în domeniul Medicină Dentară, SMP reprezintă cel mai mare succes al mobilităților
Erasmus din următoarele motive: studentul nu este obligat să se integreze într-un sistem de
învățământ diferit faţă de cel cu care este obișnuit și să participe la sesiunile de examinare, fiind
astfel scutit de echivalările/validările numărului de ECTS la întoarcerea în universitate; practica de
vară nu presupune susținerea unui examen, ci doar efectuarea unui stagiu în străinătate, ceea ce îi
dă posibilitatea studentului să-şi autoevalueze capacitățile profesionale, să acumuleze cunoștințe și
abilități noi, să se asigure de reuşita integrării într-un sistem medical diferit.
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2.5. Evaluarea cadrelor didactice de către studenți
Procesul complex de evaluare a calităţii corpului profesoral se face anual sub forma
autoevaluării, evaluării colegiale, evaluării de către șeful ierarhic şi a evaluării de către studenţi.
Evaluarea performanțelor cadrelor didactice de către studenți are la bază completarea online, prin
intermediul aplicației QUANTIS a unui chestionar de apreciere a modului de organizare și
desfășurare a cursului, lucrărilor practice, seminariilor, a calității actului didactic și a modului de
examinare.
Prin utilizarea acestei aplicații se urmărește asigurarea accesului la evaluare a unui cât mai
mare de studenți, asigurarea obiectivității, transparenței și relevanței rezultatelor prin transpunerea
acestora sub forma unor rapoarte care vor fi utilizate ca instrument de evaluare a calității procesului
educațional și stabilirea unor direcții de dezvoltare/îmbunătățire a actului educational.
În urma analizei Raportului privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pe anul
universitar 2015-2016 elaborat de Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Facultății de
Medicină Dentară, au fost propuse o serie de măsuri de îmbunătățire ale proceselor educaționale:
 Actualizarea informațiilor prezentate la cursuri, lucrări practice, stagii
 Actualizarea fișelor de disciplină
 Informarea clară a studenților, la începutul fiecărui semestru, de către titularul de
curs/lucrări practice, asupra obligațiilor și responsabilităților studenților la nivel de
disciplină, precum și asupra formelor de verificare/evaluare
 Prezentarea Regulamentului intern al fiecărei discipline
 Elaborarea de materiale didactice noi în format tipărit și actualizarea conțnutului
platformei electronice RoELME.

3. ACTIVITATEA DE CERCETARE
Principalele direcţii şi preocupări de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată sunt
incluse în Planul strategic de cercetare al Facultății de Medicină Dentară pe perioada 2012-2016
https://www.umftgm.ro/fileadmin/medicina_dentara/plan_raport/Strategia_cercetarii_stiintifice_2
016-2020.PDF. Rezultatele obținute în cadrul activității de cercetare ale cadrelor didactice de la
Facultatea de Medicină Dentară, în anul 2016, sunt sintetizate în tabelul următor:
Centralizator - activitatea de cercetare a facultăţii - 2016
CRITERIU (conform formularului de raportare a activităţii ştiinţifice)
1. PROIECTE
1.1.a. Proiecte depuse și necâștigate în competiții internaționale
(în care universitatea este coordonator)
1.1.b. Proiecte depuse și necăștigate în competiții internaționale
(în care universitatea este partener)
1.1.c. Proiecte depuse și necâștigate în competiții naționale
(în care universitatea este coordonator)
1.1.d. Proiecte depuse și necâstigate în competiții naționale
(în care universitatea este partener), incluzând competiţia CIGCS (UMF)
TOTAL PROIECTE DEPUSE ȘI NECÂȘTIGATE
1.2.a. Proiecte câştigate în competiții internaționale
(în care universitatea este coordonator)

Nr. realizări 2016
1
4
5
-

10

Ministerul Educaţiei Naționale
ROMÂNIA

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

1.2.b. Proiecte câştigate în competiții internaționale
(în care universitatea este partener)
1.2.c. Proiecte câștigate în competiții naționale
(în care universitatea este coordonator)
1.2.d. Proiecte câștigate în competiții naționale
(în care universitatea este partener)
1.2.e. Proiecte câştigate în competiţie locală (granturile interne de cercetare
finanţate de către UMF Tîrgu Mureş și cele cu finanțare exclusiv privată desfășurate
prin UMF Tg. Mureș)
TOTAL PROIECTE CÂŞTIGATE
1.3.a. Proiecte derulate în anul respectiv, câştigate prin competiții internaționale
anterioare (în care universitatea este coordonator)
1.3.b. Proiecte derulate în anul respectiv, câştigate prin competiții internaționale
anterioare (în care universitatea este partener)
1.3.c. Proiecte derulate în anul respectiv, câştigate prin competiții naţionale
anterioare (în care universitatea este coordonator)
1.3.d. Proiecte derulate în anul respectiv, câştigate prin competiții naţionale
anterioare (în care universitatea este partener)
TOTAL PROIECTE DERULATE
1.4.a. Proiecte/contracte de cercetare/consultanță/serviciii tehnice și tehnologice
încheiate şi terminate în anul respectiv, direct cu companii/ asociații/organizații din
țară și străinătate
1.4.b. Proiecte/contracte de cercetare/consultanță/serviciii tehnice și tehnologice
încheiate şi în derulare în anul respectiv, direct cu companii / asociații/organizații
din țară și străinătate
TOTAL PROIECTE FINANŢATE DE FIRME, COMPANII
2. LUCRĂRI
2.1.a. Articole in extenso, publicate în reviste cotate ISI, CU factor de impact
2.1.b. Articole in extenso, publicate în reviste cotate ISI, FĂRĂ factor de impact
2.1.c. Articole tip proceedings papers, in extenso, publicate în reviste cotate ISI sau
volume de proceedings cotate ISI
2.1.d. Articole in extenso publicate în reviste indexate BDI
2.1.e. Articole in extenso publicate în reviste recunoscute de CNCS, cat. B
TOTAL ARTICOLE PUBLICATE IN EXTENSO
2.2.a. Rezumate publicate în suplimente de reviste cotate ISI, CU factor de impact
2.2.b. Rezumate publicate în suplimente de reviste cotate ISI, FĂRĂ factor de impact
2.2.c. Rezumate publicate în suplimente de reviste indexate BDI
2.2.d. Rezumate publicate în suplimente de reviste recunoscute de CNCS, cat. B
2.2.e. Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, internaționale
(altele decât suplimentele de reviste)
2.2.f. Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, naționale
(altele decât suplimentele de reviste)
TOTAL ARTICOLE PUBLICATE ÎN REZUMAT
3. CITĂRI
Număr citări ale articolului, excluzând autocitările în reviste ISI
Număr citări ale articolului, excluzând autocitările în reviste BDI
Număr autocitări în reviste ISI
Număr autocitări în reviste BDI

1
2

3
-

-

27
1
23
51
4
1
12
12
3
6
38
61
98
16
3
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NUMĂR TOTAL CITĂRI

175

4. CĂRȚI
3.1.a. Cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS
3.1.b. Cărți apărute în edituri internaționale

5
5
1
2
3
5

TOTAL CĂRŢI
3.2.a. Capitole în cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS
3.2.b. Capitole în cărți apărute în edituri internaționale
TOTAL CAPITOLE
3.3. Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice, seminarii
5. BREVETE
6. PREMII
Articole apărute în reviste ISI
Articole apărute în reviste B
TOTAL PREMII

O altă formă de valorificare a activității de cercetare în cadrul Facultății de Medicină Dentară
o reprezintă activitățile din cadrul celor 6 cercuri ştiințifice studențești, prin care ne-am propus
cooptarea, într-un cadru organizat, a studenților în activitatea de cercetare.
În luna mai a anului 2016 a fost lansată oferta de cursuri postuniversitare pentru anul 20162017 organizate de Facultatea de Medicină Dentară (7 cursuri). Două cursuri postuniversitare s-au
derulat în lunile noiembrie, respectiv decembrie ale anului 2016 (Amprentarea: criterii de alegere
între clasic şi modern; Aportul parodontologiei la succesul în implantologie).

4. STUDENŢII
Studenţii Facultăţii de Medicină Dentară dispun de un sistem tutorial bine organizat, sub
forma unui program de sprijinire şi consiliere, în scopul de a facilita integrarea în învăţământul
universitar, de a oferi îndrumare în alegerea celor mai potrivite opţiuni didatice, culturale şi sociale
specifice vieţii studenţeşti.
Datele extrase din rapoartele tutorilor au fost prelucrate şi centralizate în Raportul sintetic
tutorial de la nivelul Facultăţii de Medicină Dentară pe anul universitar 2015-2016.
La începutul anului universitar 2016-2017, la nivelul a două discipline preclinice (Reabilitare
orală și ocluzologie; Morfologia dinților și arcadelor dentare, tehnologia protezelor dentare,
Materiale dentare) au fost selecționați 5 studenți preparatori demonstratori.
Situaţia sintetică privind repartizarea burselor pe programe de studii la Facultatea de
Medicină Dentară în anul 2016 se prezintă astfel: un număr total de 212 burse acordate studenţilor
de la programul Medicină Dentară şi 24 burse acordate studenţilor de la Tehnică Dentară.
Situația burselor la Facultatea de Medicină Dentară, anul universitar 2015-2016
Categorii de burse
Burse de studiu
Burse sociale

Medicină
dentară
151
47

Număr de burse
Tehnică
dentară
18
5

Total
169
52
12
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Burse pentru studenți străini*
Burse pentru rezidenți străini*
Burse de merit
Burse de excelență
Burse de performanță științifică
Burse de performanță sportivă
TOTAL

7
5
2
212

1
24

7
5
3
236

Evenimentele organizate în anul 2016 de către Organizația Studenţească de Medicină
Dentară (OSMD) şi de către FOK Platform în colaborare cu Facultatea de Medicină Dentară sunt
detaliate mai jos:
Activităţi OSMD în anul 2016
-

-

-

-

-

-

Mărțisorul OSMDentist: 1 martie; Mărțisoare pentru doamnele și domnișoarele din
Universitate (200 participanţi)
Conferința ştiințifică ”Zilele OSMDentistului”: 3-6 martie; Conferințe și prezentări științifice,
workshop-uri, concursuri studențești pe teme de Medicină Dentară (200 participanţi)
Ediţia XX a Congresului Marisiensis - secțiunea de Medicină Dentară: 30 martie - 3 aprilie;
Cursuri interactive, workshop-uri tematice, seri sociale, prezentări științifice studențești (100
participanţi)
Workshop ”Reconstituire cu ajutorul coroanelor pedodontice din zirconiu”: 1 aprilie;
Tendințe moderne în stomalogie, un workshop unde studenții au avut ocazia să
experimenteze o modalitate nouă de reconstrucție protetică în pedodonție; colaborare
OSMD - Facultatea de Medicină Dentară - DentEstet Clinic (30 participanţi)
Revista studențească ”Vita stuDentis” nr. 2: 1 aprilie; Redactarea unei reviste cu caracter
studențesc, despre și pentru studenți - teme studențești, informative și de actualitate (200
participanţi)
InterDentis: 11-17 aprilie; Schimb de experiență studențească cu alte centre de învățământ
medical din țară (20 participanţi)
Premierea absolvenților, P&G surprise: 20 mai; Echipa Procter &Gamble a felicitat fiecare
absolvent al specializării Medicină Dentară, oferind produse proprii (150 participanţi)
Premierea absolvenților ”OSMDentiști”: 17 iunie; Odată OSMD, mereu OSMD! Fiecare
absolvent al Facultății de Medicină Dentară, care măcar un an a fost membru al asociației, a
primit un premiu la festivitate de absolvire (30 participanţi)
Săptămâna Bobocilor: 24 septembrie - 2 octombrie; Integrarea viitorului student medicinist
în lumea tîrgumureșeană și cea UMF-istă, familiarizare cu Universitatea, campusul, orașul și
colegii (250 participanţi)
”Become a DentArtist”: 30 septembrie; Studenții anului I au avut ocazia de a fura startul și
de a exersa tehnici de modelaj, sculptat și creare morfologică a dinților (20 participanţi)
uniFEST Tîrgu Mureș: 7-13 noiembrie; Seri de film studențești, seară de teatru, Aleargă
pentru spitalui copiilor, Hai la Bowling (1000 participanţi)
”Profilaxia orală la tine în clasă”: 7-11 noiembrie; Peste 2000 de elevi au fost instruiți de
studenții noștri cum trebuie să acționeze pentru a-și menține starea sănătății orale
exemplară
13
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-

-

Aplicațiile Laserului în Stomatologia Modernă: 11 noiembrie; OSMD în colaborare cu
Biolase România și Asociația de Stomatologie Minim Invazivă, a prezentat studenților din anii
clinici, aplicațiile laserului, atât parte teoretică cât și hands-on (150 participanţi)
Interdentis: 14-20 noiembrie; Schimb de experiență studențească cu alte centre universitare
medicale din țară (30 participanţi)
Vita stuDentis: 9 decembrie; Prezentarea revistei Vita stuDentis nr. 3, concurs de dentoornamente pentru bradul de Crăciun, tombolă, premii, alte surprize (200 participanţi)
Zâmbet de sărbători: 16-22 decembrie; cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în fiecare an OSMD
aduce un zâmbet pe buzele copiilor nevoiași din județul Mureș (50 participanţi)

Activităţi FOK Platform în anul 2016
-

-

-

-

-

-

-

-

Fogtündérek (Zâna măseluță): pe tot parcursul anului 2016; Campanie de prevenție
dentară, proiect comunitar început în anul 2014/2015 - voluntarii FOK Platform vizitează,
școlile din municipiul Târgu Mureș și alte localități (jud. MS şi HR) (participanţi 200 elevi şi 36
studenţi voluntari)
Registrul de pacienți: pe tot parcursul anului 2016; Proiect inițiat în 2014 cu scopul de a
ușura contactarea unui student de către un pacient, pentru tratamente de specialitate.
Sistemul este digital, link: http://fok.mmdsz.ro (60 participanţi)
uniDENTIS +: 16-17 martie; emisiune live din sediul ASM-FOK Platform: ediție specială la
matinalul postului de radio Erdély FM cu invitați de la Facultatea de Medicină Dentară; Vizită
la Școala Curcubeu din cartierul Valea Rece: copii proveniți din mediu defavorizat; World
Oral Health Day: stand de prevenție orală la Promenada Mall; Workshop de prim ajutor la
Centrul de simulare și abilități practice; Curs: Aspecte biomecanice în implantologie (100
participanţi)
Secțiunea de Medicină Dentară, Sesiunea Științifică Studențească (TDK): 7-9 aprilie;
Conferinţe “Factorii genetici în agenezia dentară”; „Tehnici și complicații în sinus lifting”;
„Noile tendințe de tratare a traumatismelor maxilo-faciale”; Workshop: „Noduri și suturi în
chirurgia OMF”; Prezentările studenților (200 participanţi)
FOK Összerázó: 27-29 septembrie; eveniment aflat la a III-a ediție cu scopul prezentării
facultății studenților din anul I: prezentări PPT, experiențele din viaţa studenţească (45
participanţi)
Împreună la dentist: 1-9 decembrie; campanie de tratamente dentare gratuite pentru copii
din centrul de plasament din Glodeni, în parteneriat cu Fundația Markas (35 participanţi)
Vizitarea facultății de către elevi: 5 decembrie; elevii din clasa a IV-a a Școlii Generale Nr. 7
din Târgu Mureș au vizitat disciplina de Preventologie: evaluarea stării de igienă orală, lecţii
de igienă orală (30 participanţi)
Ziua sănătății: 5 decenbrie; Stand stomatologic cu rol de promovare a Registrului de pacienţi
şi a importanţei stării de igienă orală: parteneriat cu Disciplina de Sănătate Publică,
Universitatea Sapientia (150 participanţi)
Programul caritabil „Dupla jótett” (Două fapte bune): 3-14 decembrie; două fapte bune ale
voluntarilor FOK Platform înainte de sărbători: donare de sânge și cumpărarea unor lucruri
utile pentru copiii din Centrul de plasament Glodeni (20 participanţi)
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5. MANAGEMENT
Anul 2016 a reprezentat etapa în care s-a modificat componenţa Consiliului Profesoral şi
conducerea executivă a facultăţii. Echipa de management a Facultăţii de Medicină Dentară a avut ca
obiectiv îndeplinirea măsurilor asumate în Planul operațional pe anul 2016 vizând procesul didactic,
activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea resursei umane, consolidarea relaţiei cu organizaţiile
studenţeşti, creşterea vizibilităţii şi promovarea imaginii facultăţii.
Dintre activităţile care au implicat un efort considerabil în anul 2016 menţionez:
 pregătirea documentaţiei în vederea evaluării periodice a programului de studiu Medicină
Dentară şi a evaluării instituţionale;
 adoptarea măsurilor vizând implementarea reformei curriculare la nivelul disciplinelor pilot;
 implementarea măsurilor privind reorganizarea laboratorul de tehnică dentară, a serviciului
Triaj din cadrul Centrului Integrat de Medicină Dentară şi reorganizarea activităţii medicilor
rezidenţi.

Decan
Conf. univ. dr. Cristina Ioana Bica

Aprobat în şedinţa Consiliul Facultăţii de Medicină Dentară din data de 21 martie 2017
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