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Raportul anual al decanului Facultății de Medicină Dentară pe anul 2017 a fost întocmit pe
baza informațiilor cuprinse în rapoartele comisiilor de lucru ale facultății, raportul coordonatorului
de tutoriat de la nivelul facultății, raportul privind activitatea organizațiilor studențești de medicină
dentară (OSMD, FOK Platform) 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 2017,
cuprinzând trei programe de studii de licență și un program de master. Programul de studii Tehnică
Dentară a fost supus evaluării periodice ARACIS în luna noiembrie, 2017.
Programe de studii acreditate/autorizate
Nivel de studiu - licență
Domeniul

Programul de studii

Medicină Dentară

Sănătate

Medicină Dentară limba engleză
Tehnică Dentară

Situaţia
ARACIS
Acreditat
Hot. Consiliului ARACIS/
30.06.2016
Autorizat
Nr. 4017/
16.07.2014
Acreditat
Hot. Consiliului ARACIS/
25.01.2018

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 studii

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 886 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 studii de licenţă la 1 octombrie 2017
Facultatea
Programul de studii
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
705
213 210 190
34
58
Medicină Dentară - limba
87
4
83
Medicină
Engleză
Dentară
Tehnică Dentară
94
41
52
1
Total

886

254

210

242

34

4

142

Situaţia sintetică a numărului de studenţi la programele de studii de master la 1 octombrie 2017
Nr.
Nr. masteranzi pe
Nr. masteranzi pe locuri
Facultatea
Programul de studii
total
locuri bugetate
cu taxă
Medicină
Tehnologii protetice pe
7
6
1
Dentară
implanturi
Situaţia sintetică a numărului de studenţi rezidenţi pe specialități și total ani de studiu la 1 oct. 2017
Specialitatea
Nr. rezidenţi
Total
rezidenţi
La prima
Cu taxă, a doua
Cu taxă
specialitate
specialitate
CPV
Ortodonţie şi ortopedie dento-facială
11
8
4
23
Chirurgie dento-alveolară
15
2
2
19
Parodontologie
14
1
1
16
Protetică dentară
14
14
Endodonţie
6
1
1
8
Pedodonție
3
2
5
Total
63
14
8
85
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

13

8

5

Prelungire pentru elaborarea tezei
Întrerupere studii
Cu teza de doctorat susținută public,
dar fără confirmarea titlului de doctor

1
3

1

1
2

1.3. Examen de admitere
Numărul studenţilor înmatriculaţi este rezultatul procesului de admitere organizat în
sesiunile iulie-septembrie 2017 în condiţiile prevăzute de Regulamentul de admitere. La programul
de studii Medicină Dentară, în sesiunea iulie 2017 s-au înscris 154 de candidati la linia română
(concurenţă 4,40 candidaţi/loc - raportat la locurile bugetate) şi 93 de candidaţi la linia maghiară
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(concurenţă 2,65 candidaţi/loc - raportat la locurile bugetate). La programul de studii Tehnică
Dentară, în sesiune iulie 2017, s-au înscris 71 candidati (concurenţă 3,55 candidaţi/loc - raportat la
locurile bugetate).
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
163
102
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
Buget

Media
admitere
max/min

Nr.stud.admiși

35

6,94/
5,73

4

8,00/
6,00

30

-

9,04/
8,82
**9,31/
9,25

10

-

-

-

-

*1
18

*9,49/
*1
7,06
* buget R. Moldova şi etnici Rromi
** a doua licență

-

Media
admitere
max/min
Nr.
stud.admiși

Nr.
stud.admiși

Media
admitere
max/min

35

6,81/
5,50
6,44/
5,66

34
8,63/
5,29

LE

Media
admitere
max/min

Tehnică
Dentară

*5,40
9,81/
9,05

LR
Nr.stud.admiși

Medicină
Dentară

8,96/
6,83

LM
Nr.
stud.admiși

Program de
studii

Media
admitere
max/min

LR

Taxă
LM

În anul 2017 nu s-a organizat examen de admitere la masterat, datorită numărului mic de
candidați. La examenul de admitere în rezidențiat, domeniul Medicină Dentară, în centrul universitar
Tîrgu Mureș s-au înscris 108 candidați. Din totalul celor 1277 candidați la nivel național, poziția a
treia în clasament a fost ocupată de o absolventă a Facultății de Medicină Dentară UMF Tîrgu Mureș,
cu scorul simplu 916.
Rezultatele examenului de admitere la doctorat - sesiunea septembrie 2017
Domeniul
Candidaţi înscriși
Doctoranzi admişi
Medicină Dentară
4
4

Buget
2

Taxă
2
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1.4. Examen de licenţă
Examenul s-a desfăşurat pe baza Regulamentului de licenţă, tematica și bibliografia fiind
aceeaşi ca în anul 2016 la programul de studii Medicină Dentară. La programul de studii Tehnică
Dentară, tematica examenului de licență a fost actualizată (aprobată în Consiliul facultății). 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 studii
studenților
absolvenți
Medicină dentară
150
Tehnică dentară
31

Numărul studenților
care au promovat
examenul de licenţă
148
29

Promovabilitatea
98,66%
93,54%

2. PROCESUL DIDACTIC
2.1. Planuri de învățământ
Modificările operate în planurile de învăţământ pentru anul universitar 2017-2018 se
regăsesc mai jos, grupate pe programe de studii:













Medicină Dentară, Medicină Dentară-limba engleză
Reorganizarea structurii anului I prin desfășurarea activităților la disciplina Fiziologie integral în
semestrul I și a activităților la disciplina Histologie în semestrul II (cu păstrarea numărului de
ore/săptămână), la solicitarea și pe baza justificării reprezentanților disciplinelor;
Reducerea numărului de ore de lucrări practice la disciplina Biochimie. Biochimia cavității orale
de la 4 ore la 3 ore/săptămână (anul I) și creșterea numărului de ore de lucrări practice la
disciplina Fiziopatologie de la 1 oră la 2 ore/săptămână (anul II);
Introducerea cursului Noțiuni de endocrinologie, 1 oră/săptămână la anul V, în concordanță cu
standardele specifice ARACIS;
Reducerea numărului de ore de curs la disciplina Estetica în ortodonție, de la 2 ore de curs la 1
oră curs/săptămână (anul V);
Introducerea unei discipline noi, de specialitate stomatologică: Terapie implanto-protetică (1 oră
curs și 1 oră lucrări practice/săptămână), cu pastrarea numărului de ore săptămânal (realocare
de ore de la disciplina Implantologie);
Schimbarea denumirii unor discipline, concomitent cu actualizarea conținutului fișelor de
disciplină: Chirurgie generală → Chirugie generală și semiologie chirurgicală; Anestezie și sedare
în medicina dentară → Anestezie. Anestezie și sedare în medicina dentară; Epidemiologie →
Epidemiologie și medicină preventivă; Reabilitare orală → Reabilitare orală. Practică de
specialitate;
Extinderea ofertei de cursuri opționale la programul de studii Medicină dentară - limba engleză.
Tehnică Dentară
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Introducerea a două discipline noi, în concordanță cu standardele specifice ARACIS: Prim ajutor
(1 oră curs/săptămână, an I) respectiv Științe comportamentale și bioetică (1 oră
curs/săptămână, an II);
Alocarea unui număr suplimentar de ore disciplinei Instrumentar și aparatură de laborator (1 oră
curs, 2 ore lucrări practie, anul I);
Reducerea numărului de ore la disciplina Noțiuni de Pedodonție (de la 2 ore de curs la 1
oră/săptămână, anul I) și a numărului de ore de lucrări practice la disciplina Morfologia dinților
(de la 12 ore la 8 ore/săptămână, anul I);
Includerea de lucrări practice, 4 ore/săptămână, aferente disciplinei Noțiuni de protetică dentară
- proteza totală (anul II).
Tehnologii protetice pe implanturi (program de studii de master)
Introducerea unei discipline noi: Tehnologia gutierelor și a ghidurilor chirurgicale (2 ore curs, 2
ore de lucrări practice/săptămână, anul II), înlocuind disciplina Miniimplante în ortodonție și
păstrând astfel numărul de ore săptămânal.

2.2. Reforma curriculară
Procesul de reforma curriculară asumat în Planul strategic de dezvoltare instituţională 20162020, a fost coordonat și în anul 2017 de către Departamentul CEIPSCU, în structura căruia activează
şi un reprezentant al Facultăţii de Medicină Dentară. În anul 2017, la nivelul programelor de studii
Medicină Dentară și Medicină Dentară - limba engleză, pe lângă cele 10 discipline pilot ai căror căror
coordonatori şi-au dat acordul pentru implementarea măsurilor instituţionale de reformă curriculară
încă din anul universitar 2016-2017, s-a decis ca toate disciplinele să aplice metodele de predare și
evaluare a studenților adoptate ca și măsuri de reformă curriculară (la anii I-VI).
Activităţile complexe centrate pe conţinutul curricular, de identificare a suprapunerilor şi de
verificare a fişelor de disciplină actualizate, au continuat în cursul anului 2017 şi au fost coordonate
de cele 11 comisii interdisciplinare propuse de Comisia de reformă curriculară a Facultății de
Medicină Dentară: 6 comisii de specialitate (pentru disciplinele preclinice şi clinice din domeniul
Medicină Dentară) şi 5 comisii interdisciplinare medicale (pentru disciplinele preclinice şi clinice din
domeniul Medicină). Măsuri aplicate în anul 2017:
- Analiza şi reevaluarea conţinutului fişelor disciplinelor la programele de studii Medicină
Dentară şi Medicină Dentară-limba engleză: eliminarea suprapunerilor din curriculele
disciplinelor de specialitate și din domeniul medical (comisiile interdisciplinare); adaptarea
conținutului curriculei disciplinelor din domeniul medical la profilul dentar (titularii de
cursuri, comisiile interdisciplinare); uniformizarea conţinutului cursurilor predate în LR, LM,
LE la aceeaşi disciplină; introducerea Must seen clinical cases list;
- Actualizarea conţinutului fişelor disciplinelor la programul de studii Tehnică Dentară;
- Actualizarea baremului minimal de manopere practice;
- Aplicarea prevederilor din Regulamentul cadru pentru desfăşurarea activităţilor în discipline
(Raportul de laborator la disciplinele preclinice);
- Redimensionarea formaţiilor de studenţi prin reducerea numărului acestora în grupe.
La inițiativa departamentului CEIPSCU de a evalua rezultatele examinărilor studenților
aferente semestrului I şi semestrului II din anul universitar 2016-2017, au fost întocmite rapoarte cu
privire la desfășurarea examenului sumativ teoretic final în cadrul disciplinelor pilot, care au fost
ulterior analizate în şedinţele Consiliului facultăţii.
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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)
119,14

Limba română

Limba maghiară

Limba engleză

100,00

Nr.
posturi
(fracţiuni
de post)
73,25

56,91

47,77

33,7

46,01

17,21

55,12

6

40,90

68,66

57,63

42,69

58,28

19,46

62,33

6,51

44,38

21,58

18,11

10,9

14,88

5,21

16,69

5,47

37,29

14,12

24,81

7,94

23,56

3,99

23,18

2,19

36,50

62,23

52,23

39,55

53,99

14,01

44,88

8,67

59,10

Pondere
%

Pondere
%

100,00

Nr.
posturi
(fracţiuni
de post)
31,22

100,00

Nr.
posturi
(fracţiuni
de post)
14,67

Pondere
%

Pondere
%
100,00
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Acoperirea posturilor didactice la programul Tehnică Dentară (la data de 1 ianuarie 2017)
Nr.
crt
1
2
3
4
5

6

Element de control

Nr. posturi
(fracţiuni de post)

Pondere %

10,41

100,00

5,73

55,04

6,04

58,02

2,98

28,63

1,03

17,98

4,68

44,96

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

În anul universitar 2016-2017 au fost scoase la concurs un număr de 14 posturi didactice: 8
pe perioadă nedeterminată (1 profesor, 1 conferenţiar, 3 şef de lucrări, 3 asistent) şi 6 posturi de
asistent universitar pe perioadă determinată. Au fost ocupate 11 posturi didactice.
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 12 acorduri bilaterale. Tipurile de activităţi din anul
universitar 2016-2017 şi numărul participanţilor sunt detaliate mai jos:
OUTGOING
Tip de mobilitate
SMS
SMP - studenti
SMP - doctoranzi
STA
INCOMING
Tip de mobilitate
SMS*
SMP**

Participanţi Facultatea MD
2015-2016
15
44
4

Participanţi Facultatea MD
2016-2017
18
66
1
2

Participanţi Facultatea MD
2015-2016
2
3

Participanţi Facultatea MD
2016-2017
5
-

*Mobilităţi de studiu; **Mobilităţi de plasament
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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.
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.
Rezultatele evaluării calităţii corpului profesoral, centralizate pe semestrul I, respectiv
semestrul II pentru anul universitar 2016-2017, extrase şi prelucrate din aplicaţia QUANTIS, indică un
punctaj mediu anual cu scorul 4,46 (cumularea rezultatelor evaluărilor efectuate de studenţii celor
trei serii de predare din cadrul facultăţii):
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Sugestiile formulate de către studenţi referitoare la metodele noi de predare şi evaluare, cu
precădere la sesiunile de tip TBL, sunt sintetizate astfel: materialul didactic pentru sesiunea TBL să
nu aibă volum mare; să nu se formuleze prea multe întrebări; timpul de gândire să fie mai
îndelungat; sesiunile de tip TBL necesită săli speciale. În opinia studenţilor, sesiunile de tip CBL sunt
utile şi eficiente.
În urma analizei Raportului privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pe anul
universitar 2016-2017 elaborat de Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Facultății de
Medicină Dentară, au fost propuse o serie de măsuri de îmbunătățire a proceselor educaționale:
 Participarea cadrelor didactice la noi sesiuni de instruire privind metodele de predare de
tip TBL, CBL abilităţi de comunicare;
 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 conținutului
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.
Rezultatele obținute în cadrul activității de cercetare a cadrelor didactice de la Facultatea de
Medicină Dentară, în anul 2017, sunt sintetizate în tabelul următor:
Centralizator - activitatea de cercetare a facultăţii - 2017
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)
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)

Nr. realizări
2016

Nr. realizări
2017

-

-

-

-

1

1

4

2

5
-

3
-

-

-

-

-

1

-
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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
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. CĂRȚI
3.1.a. Cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS
3.1.b. Cărți apărute în edituri internaționale
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
4. PREMII
Articole apărute în reviste ISI
Articole apărute în reviste B
Oferite de societăţi ştiinţifice/profesionale
TOTAL PREMII

2

1

3
-

1
1

-

-

-

1

-

2

27
-

29
4

1

1

23
51
4

23
57
1

1

2

12
12
3

18
5
-

6

3

38

29

5
5
1
2
3
5

3
3
-

1
1
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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 2017 a fost lansată oferta cuprinzând 7 cursuri postuniversitare pe anul
universitar 2017-2018, organizate de Facultatea de Medicină Dentară. În total, pe parcursul anului
2017, au fost organizate 6 cursuri postuniversitare, fiecare creditat cu 8 EMC.

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 2016-2017.
La începutul anului universitar 2017-2018, la nivelul disciplinei preclinice Morfologia dinților
și arcadelor dentare, tehnologia protezelor dentare, Materiale dentare, au fost selecționați 4
studenți preparatori demonstratori.
Situaţia sintetică privind repartizarea burselor pe programe de studii la Facultatea de
Medicină Dentară în anul 2017 se prezintă astfel:
Situația burselor la Facultatea de Medicină Dentară, anul universitar 2016-2017
01.01.2017-12.02.2017
Număr de burse
Valoare
Suma
unitară
totală/lună
Medicină dentară Tehnică dentară
Burse de studiu
168
19
220
41.140
Burse sociale
37
4
215
8.815
Burse pentru studenți*,
18
studenți
5.310
doctoranzi și rezidenți străini
5
rezidenţi
1.700
Burse pt. linia de studiu engleză
3
220
660
Burse de merit
2
270
540
Burse de performanță științifică
430
Burse de performanță sportivă
1
270
270
TOTAL PROGRAME DE STUDII
234
23
58.435
TOTAL FACULTATE
257
*Contravaloarea bursei acordate pentru studenții străini (65 euro), pentru rezidenţii străini (75 euro)
Categorii de burse

13.02.2017-24.09.2017
Categorii de burse
Burse de studiu
Burse sociale
Burse pentru studenți*,

Număr de burse
Medicină dentară Tehnică dentară
126
14
44
12
18
-

Valoare
unitară
600
580
studenți

Suma
totală/lună
84.000
32.480
5.328
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doctoranzi și rezidenți
Burse de merit
Burse de performanță științifică
Burse de performanță sportivă
TOTAL PROGRAME DE STUDII
TOTAL FACULTATE

5
2
1
196

-

rezidenţi
650
670
600

1.705
1.300
600
125.413

Valoare
unitară
600
580
studenți
rezidenţi
600
650
670
600

Suma
totală/lună
75.600
34.800
5.681
1.380
5.400
650
123.511

26
222

25.09.2017-31.12.2017
Categorii de burse
Burse de studiu
Burse sociale
Burse pentru studenți*,
doctoranzi și rezidenți
Burse pt. linia de studiu engleză
Burse de merit
Burse de performanță științifică
Burse de performanță sportivă
TOTAL PROGRAME DE STUDII
TOTAL FACULTATE

Număr de burse
Medicină dentară Tehnică dentară
111
15
51
9
19
4
9
1
195
24
219

Evenimentele organizate în anul 2017 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 2017
- Simpozionul Științific OSMDentis; 1-4 martie; Cursuri, workshop-uri, concursuri studențești
de Medicină Dentară (400 participanţi);
- Marisiensis 2017 Secțiunea Medicină Dentară; 29 martie-2 aprilie; Cursuri interactive,
workshop-uri tematice, seri sociale (150 participanţi);
- Revista studențească Vita StuDentis; 31 martie; 15 decembrie; Redactarea unei reviste cu
caracter studențesc, despre și pentru studenți: numărul 4 și numărul 5 (500 participanţi);
- Programul InterDentis 2017; 23-28 aprilie; 19-25 noiembrie; Studenții celorlalte facultăți de
Medicină Dentară din țară au participat la cursuri, stagii și diverse activități sociale în
campusul nostru, pentru a vedea cum e viaţa de student la Tîrgu Mureș (50 participanţi);
- Săptămâna Bobocilor; 18-24 septembrie; Integrarea proaspătului student la UMF Tărgu
Mureș în lumea tîrgu-mureșeană și cea UMF-istă prin familiarizarea cu Universitatea,
campusul, orașul și colegii (250 participanţi);
- Tips and tricks; 3 octombrie; Studenții anului I au avut ocazia de a primi sfaturi despre cum
să îmbine „utilul” cu “plăcutul” la UMF (70 participanţi);
- Simulare examenului de rezidențiat; 14 octombrie; Prima ediție a simulării examenului de
rezidențiat pentru absolvenții facultăților de Medicină Dentară (85 participanţi);
- ”The TALENT of UMF”; 1 noiembrie; Descoperirea și promovarea tinerelor talente ascunse
printre studenții mediciniști (500 participanţi);
13
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-

-

-

-

-

Festivalul UniFEST; 6-13 noiembrie; Seri de film studențești, seară de teatru, campionat de
fotbal, tenis, paintball, Pub Quiz, Escape Room, donare de sânge, înot pentru o cauză nobilă
(1000 participanţi);
Profilaxia orală la tine în clasă; 7-10 noiembrie; Peste 500 de elevi au fost instruiți de
studenții Facultăţii de Medicină Dentară cum ar trebui să acționeze pentru a-și menține
starea sănătății orale exemplară (500 participanţi);
Miss UniFEST 2017; 11 noiembrie; Concurs de frumusețe, perspicacitate, inteligență și
studenție (250 participanţi);
“Să-i prevenim și pe cei de acasă”; 17-18 noiembrie; 600 de elevi din Săcele, județul Brașov,
au fost instruiți de studenții noștri cum ar trebui să acționeze pentru a-și menține starea
sănătății orale exemplară; 50 de elevi au beneficiat de consultații gratuite (40 participanţi);
Profilaxie orală în cadrul proiectului “UMF croiește destine”; 5 decembrie; Cei 150 de copii
aflați în Casa de Copii „Sf. Iosif” din Odorheiul Secuiesc, au beneficiat de lecții de igienă și
prevenție orală (20 participanţi);
#OpenUpDentistry; 14 decembrie; Cele 10 discipline din cadrul facultăţii au prezentat
studenților oferta temelor de licenţă, direcţiile principale de cercetare, cercurile ştiinţifice
studenţeşti; Editarea broşurii “OpenUpDentistry” (200 participanţi).

Activităţi FOK Platform în anul 2017
- Fogtündérek (Zâna măseluță); pe tot parcursul anului; Campanie de prevenție dentară,
proiect comunitar început în anul școlar 2014/2015; Edițiile din anul 2017 au constat în vizite
la 17 școli generale și grădinițe în județele Mureș, Cluj, Harghita (peste 250 de elevi și 52 de
voluntari);
- Registrul de pacienți; pe tot parcursul anului; Proiect inițiat în 2014 cu scopul de a ușura
contactarea unui student, de către pacient, pentru tratamente de specialitate; sistemul este
digital și se poate accesa la link http://fok.mmdsz.ro (70 participanţi);
- Tabără de Medicină Dentară; 3-5 martie; Oportunități de distracție și socializare îmbinate cu
discuții de specialitate în domeniul stomatologic (40 participanţi);
- uniDENTIS+(I); 14-18 martie; Lecții de profilaxie orală în școli și workshop de implantologie
la Facultatea de Medicină Dentară (100 participanţi);
- Secțiunea de Medicină Dentară a Congresului studenţesc TDK; 29 martie -1 aprilie;
Workshop-uri: Farmacologie pentru Medicină Dentară; Radiologie dentară; Tehnici de suturi
chirurgicale; Determinarea culorii în stomatologie; Conferințe: Diagnosticul și tratamentul în
incluzia caninului; Schimbarea paradigmei de gândire în prevenția dentară; Implantarea
alogrefei preparate după CBCT cu tehnica CAD-CAM; Comunicări ale studenților;
- Vizitarea facultății de către elevi; 8 mai; a 3-a edițe a evenimentului prin intermediul căruia
micii elevi au posibilitatea de a vizita facultatea; aprecierea igienei orale și instruire privind
tehnica corectă de periaj (20 participanţi);
- Cortul sănătății; 6-9 iulie; Festivalul VIBE; aprecierea stării de sănătate orală a doritorilor,
sfaturi de îmbunătățire și îngrijire a igienei orale (10 voluntari);
- FOK Összerázó (Zilele bobocilor); 24-29 septembrie; Eveniment organizat cu scopul de a
cunoaște noii studenți de la Medicină Dentară și Tehnică Dentară, sfaturi pentru pregătirea
lor la începutul vieții de student, prezentarea Facultății de Medicină Dentară (60
participanţi);
- uniDENTIS+(II); 21-25 noiembrie; Masă rotundă, discuții legate de experiența
14
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postuniversitară a trei personalități invitate; prezentări de specialitate: Farmacologie pentru
Medicină Dentară; Workshop-uri: Tehnici de suturi chirurgicale; Implantologie în viitor; o
nouă ediție a programului Zâna Măseluță; Vizitarea facultății de către elevi (130
participanţi).

5. MANAGEMENT
Echipa de management a Facultăţii de Medicină Dentară a avut ca obiectiv îndeplinirea
măsurilor asumate în Planul operațional pe anul 2017 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 2017 menţionez:
 pregătirea documentaţiei în vederea evaluării periodice a programului de studii de licenţă
Tehnică Dentară;
 adoptarea măsurilor vizând implementarea reformei curriculare la nivelul tuturor
disciplinelor (programele de studii Medicină dentară şi Medicină dentară - limba engleză);
 eficientizarea activităţii clinice a studenţilor şi medicilor rezidenţi la nivelul serviciului Triaj şi
compartimentelor de specialitate din cadrul Centrului Integrat de Medicină Dentară.

Decan
Conf. univ. dr. Cristina Ioana Bica

Aprobat în şedinţa Consiliul Facultăţii de Medicină Dentară din data de 27 martie 2018
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