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Newsletter nr. 3
Va trimitem mai jos ultimile informatii legate de activitatatea
Universitatii si de deciziile luate in CA.

Zilele portilor deschise
In perioada 17-18 mai s-a desfasurat in Universitate o actiune de tip
Zilele portilor deschise, la care au participat peste 300 de elevi din
liceele din Mures. Actiunea a fost coordonata de catre sef lucr. Dr.
Cristian Podoleanu, sef lucr. Dr. Cristina Bica si sef lucr. Dr. Amelia TeroVescan. Un raport al acestei activitati gasiti atasat acestui email.

Aniversare ERASMUS
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a organizat în
data de 16 mai 2012, evenimentul aniversar “Erasmus – 15 ani în
România”. Programul sectorial Erasmus (European Community Actions
for the Mobility of University Students) reuneşte o serie întreagă de
activităţi care se adresează studenţilor, personalului didactic şi
nedidactic din mediul universitar şi cuprinde acţiuni destinate cooperării
europene în domeniul învăţământului superior. Se sprijină astfel
dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare şi
postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele şi domeniile de
studiu. Anual, peste 100 de studenţi din universitatea noastră
beneficiază de o bursă Erasmus având posibilitatea de a acumula
cunoştinţe şi experienţe profesionale la universităţi de prestigiu din
spaţiul european, dar şi posibilitatea de a se perfecţiona pe plan
lingvistic, cultural şi relaţional. Tot în cadrul programului Erasmus,
aproximativ 6-8 cadre didactice participă anual cu misiuni de predare în
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universităţile partenere europene. La manifestarea organizată în cadrul
Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş au participat foşti
studenţi Erasmus ai universităţii care au beneficiat de burse Erasmus de
studiu sau de plasament, cadre didactice care au avut misiuni de
predare. Actiunea a fost coordonata de d-na prorector prof.dr. Anglea
Borda, responsabil al departamentului Relatii internationale.

Profesor BOLOGNA
Gala Profesorului Bologna, eveniment organizat de Alianta Nationala a
Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) a ajuns la cea de-a
cincea editie. Proiectul se bazeaza pe conceptul de invatamant centrat
pe student, prin aprecierea acelor cadre didactice care reusesc sa
indeplineasca aceasta cerinta in procesul de predare. In 2012, ANOSR a
premiat 11 cadre didactice de la Universitatile de Medicina si Farmacie
din tara, dintre care 3 cadre didactice au fost din Universitatea noastra:
conf. dr. Felicia Toma, conf. dr. Camil Vari si dr. Adrian Man.

Libraria Universitatii
Libraria UMF Tg. Mures a devenit functionala. Ea este localizata in
cladirea din zona administrativa care adapostea Litografia UMF. Prin
intermediul Librariei se pot comercializa carti scrise de catre cadrele
didactice din UMF sau alte carti cu caracter medical. Este interzisa
comercializarea de catre cadrele didactice, a cartilor proprii, direct catre
studenti. Cei care doresc sa isi puna in vanzare cartile proprii, o pot face
prin aceasta librarie iar pentru formalitatile administrative (contract,
pret, modalitati de plata, etc) poate fi contactat dl. Serban Pop, director
general administrativ.
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Decizii ale Consiliului de administratie
1. Cadrele diactice titulare pot beneficia, in limita bugetului alocat, de
plata taxei de participare la manifestari stiintifice internationale in
conditiile in care au o lucrare acceptata la manifestarea stiintifica iar
rezumatul lucrarii apare intr-o revista a carui supliment este cotat ISI.
In acest sens, cadrului didactic respectiv i se va deconta taxa platita
daca factura care demonstreaza plata este emisa pe numele cadrului
didactic, dupa ce rezumatul lucrarii a aparut in baza de date ISI Web
of Knowledge.
2. Cadrele didactice din afara UMF Tg. Mures, care participa ca referenti
la comisiile de doctorat in UMF Tg. Mures vor beneficia de o
indemnizatie de 500 lei, brut, daca au participat si la sustinerea
publica a tezei la care au realizat referatul, ca referent oficial.
3. Studentii vor opta pentru cursurile optionale la care intentioneaza sa
participe in anul universitar 2012/2013, prin exprimarea optiunii sub
semnatura, la Decanatul fiecarei facultati, in functie de oferta fiecarui
program de studiu. Termenul de exprimare a optiunii este 1 iulie
2012. In functie de numarul de optiuni exprimate se va lua decizia
legata de cursurile optionale care vor fi acceptate in planurile de
invatamant pentru anul 2012/2013. Studentii au obligatia de a opta
pentru cel putin un curs optional care, dupa exprimarea optiunii,
devine obligatoriu. Ei pot insa participa si la alte cursuri optionale dar
va fi creditat doar unul dintre ele. Celor care nu isi vor exprima
optiunea in termenul stabilit nu li se va aproba inscrierea in anul
universitar urmator.
4. Se declanseaza procedura de evaluare a cadrelor didactice, conform
reglementarilor in vigoare. Autoevaluarea se va face in baza fiselor de
autoevaluare utilizate in anii precedenti, specifice pentru fiecare
functie didactica, termenul limita de depunere a acestora la decanate
fiind 15 iunie 2012. Evaluarea cadrelor didactice de catre student se
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va face on line, prin modulul uniweb, pana la sfarsitul perioadei de
practica de vara.
5. Conducatorii de doctorat pot utiliza 70% din veniturile obtinute prin
taxele de scolarizare a doctoranzilor, in scopul acizitionarii de
materiale, reactivi, echipamente necesare desfasurarii activitatii de
cercetare. Administrarea acestei sume este responsabilitatea
conducatorului de doctorat care are obligatia de a cheltui suma, in
conditiile legii, exclusiv pentru activitati legate de studiile doctorale.
6. Pentru perioada 25-27 iulie 2012, corespunzatoare examenului de
admitere, cadrele didactice nu vor primi aprobari de plecare din
localitate.
7. Comisiile de elaborare a subiectelor pentru admitere se vor reuni in
24 iulie 2012, in conditii de izolare cu exteriorul, pentru redactarea
caietelor de concurs. Proba scrisa din 25 iulie va incepe la ora 10 iar
cea din 27 iulie, la ora 12.

Cu stima,
RECTOR
Prof.dr. Leonard Azamfirei
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