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1. Conferinta Doctoranzilor si Postdoctoranzilor in Medicina si
Farmacie
A 6-a Conferinta a Doctoranzilor si Postdoctoranzilor in Medicina si Farmacie va
avea loc in perioada 4-6 iulie 2013. Transmiterea rezumatelor se va face exclusiv
online, la adresa: http://phd.umftgm.ro/, pana la data de 30 aprilie 2013.
Informatii suplimentare privitoare la desfasurarea manifestarii puteti gasi la
adresa:
http://www.umftgm.ro/doctorat/studenti-doctoranzi/conferinteledoctoranzilor-organizate-de-umf-tgmures/a-6-a-conferinta-a-doctoranzilor2013.html

2. Noul format al tezelor de doctorat
Incepand cu data de 1 martie 2013, Școala Doctorală începe procesul de
implementare a noului model standardizat al tezelor de doctorat. In perioada 1
martie – 1 octombrie 2013 vor fi acceptate la sustinere teze de doctorat, atat în
formatul classic (A4) cat si in noul format (conform optiunii doctorandului). După
data de 1 octombrie 2013, noul model devine obligatoriu pentru toate tezele de
doctorat susținute la UMF Tirgu Mures. Informatii despre noul model pot fi
vizualizate la adresa: http://www.umftgm.ro/doctorat/model-format-tip-tezadoctorat.html

3. Oportunitati pentru depunerea de proiecte de cercetare
UEFISCDI anunta lansarea, prin ESF, a competitiei 2013 pentru Workshop-uri
exploratorii. Termenul limita de depunere a aplcatiilor este 1 aprilie 2013. Textul
apelului poate fi accesat la adresa: :http://www.esf.org/workshops
Informatii actualizate privind oportunitatile de depuneri de proiecte de cercetare
puteti gasi la adresa: http://www.umftgm.ro/cercetare/apeluri-deschise.html

4. Raportul rectorului – 2012
Raportul rectorului privind starea Universitatii pe anul 2012 poate fi consultat la
adresa: http://www.umftgm.ro/prezentare-umf/documente-oficiale-umf.html .
Acest raport va fi prezentat in sedinta de senat din data de 3 aprilie 2013.
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5. Editura University Press
Ca urmare a demisiei d-lui prof. dr. Marius Marusteri din functia de director al
editurii University Press, in pozitia de director de editura a fost numit dl. Sef lucr.
dr. Ovidiu Cotoi, cadru didactic la disciplina Biologie celulara.

6. Asociatia Alumni
In vederea organizarii asociatiei Alumni din cadrul Universitatii, d-na sef lucr. dr.
Fulop Emoke a fost numita coordonator al asociatiei.

Fisele de autoevaluare
Fisele de autoevaluare a activitatii didactice si stiintifice desfasurata in anul
calendaristic 2012 vor fi depuse la decanate, conform procedurilor stabilite de
fiecare
decanat.
Modelul
fisei
se
gaseste
la
adresa:
http://www.umftgm.ro/fileadmin/documente_oficiale/documente_download/for
mulare/Grila_autoevaluare.pdf
Totodata, avand in vedere evaluarile ARACIS, cadrele didactice care predau la
programele de studiu din cadrul Facultatii de Medicina sunt rugate sa transmita
CV-ul in format Europass catre decanate, pana la acelasi termen, intrucat aceste
cv-uri sunt necesare in procesul de evaluare. Modelul de CV-Europass poate fi
descarcat aici: http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculumvitae/templates-instructions

7. Examenul PROFEX
Examenul de competenta lingvistica pentru limba engleza medicala PROFEX se va
desfasura in perioada 13-18.04.2013.

8. Zile libere cu ocazia sarbatorilor de Paste
Pentru studenti: se acorda zile libere in data de 1 aprilie 2013 si in perioada 1 - 6
mai 2013; activitatatile didactice din aceste zile vor fi recuperate printr-un plan de
recuperare realizat la nivelul disciplinelor.
Pentru angajatii UMF: personalul didactic beneficiaza de o zi libera, in ziua de 1
aprilie 2013 sau in 6 mai 2013, in functie de cultul religios de care apartine; cadrele
didactice pot beneficia de ambele zile libere dar cu obligativitatea solicitarii unei
zile din concediul de odihna pentru una dintre cele doua zile. De asemenea,
cadrele didactice beneficiaza de zile libere pe perioada 1-5 mai 2013, cu
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obligativitatea recuperarii activitatii didactice pentru zilele de 2 si 3 mai 2013,
conform HG nr.79/2013.
Personalul nedidactic beneficiaza de o zi libera, in ziua de 1 aprilie 2013 sau in 6
mai 2013 in functie de cultul religios de care apartine. Personalul nedidactic poate
beneficia de ambele zile libere dar cu obligativitatea solicitarii unei zile din
concediu de odihna pentru una dintre cele doua zile. De asemenea, personalul
nedidactic beneficiaza de zile libere pe perioada 1-5 mai 2013, cu obligativitatea
recuperarii activitatii pentru zilele de 2 si 3 mai 2013 prin prelungirea
corespunzatoare a timpului de lucru, pana la data de 30 aprilie 2013, pe baza
planificarilor stabilite cu sefii compartimentelor/serviciilor/birourilor (HG
nr.79/2013).

9. Abonamentele la revista ACTA MEDICA MARISIENSIS
Incepand cu nr. 1/2013, abonamentele la revista Acta Medica Marisiensis vor avea
o valoare unica de 200 lei/an pentru 6 numere. Persoanele abonate vor putea
beneficia, in cadrul abonamentului, pe langa exemplarul tiparit, de posibilitatea de
a publica in revista, fara alta taxa suplimentara, maxim 2 articole/an, in calitate de
autor/coautor.
Articolele acceptate spre publicare, dupa procesul peer review, vor fi publicate
numai daca toti autorii articolului au un abonament valabil la revista.
In baza deciziilor anterioare ale Senatului UMF, cadrelor didactice care si-au
exprimat acordul anterior pentru abonament, li se poate retine in continuare
contravaloarea abonamentului pentru perioada urmatoare. Cadrele didactice care
doresc sa renunte la abonament, pot face acest lucru printr-o cerere adresata
serviciului Resurse Umane.
Urmatoarea editie a newsletter-ului precum si comunicarea viitoare se vor
transmite exclusiv pe adresele institutionale ale fiecarui cadru didactic.
Persoanele care nu au finalizat procedura de inscriere sunt rugate sa o faca in cel
mai scurt timp. https://webmail.umftgm.ro/regulament.php
Cu deosebita stima,
Rector
Prof. dr. Leonard Azamfirei
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