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Newsletter nr. 8
Va transmit mai jos o serie de informatii legate de Universitate, de
activitatile desfasurate in luna septembrie si de o serie de decizii luate
de senat sau de consiliul de administratie.

1. Alegeri partiale pentru structurile de conducere
Asa cum ati fost déjà informati, s-au declansat procedurile de alegeri
partiale pentru directori de departamente la M3 si M4, decan al
facultatii de Medicina, membri ai consiliilor departamentelor, ai
consiliilor facultatilor si a Senatului. Detalii suplimentare se pot
obtine la adresa:
http://www.umftgm.ro/fileadmin/stiri/alegeri/Calendar_alegri_parti
ale.pdf

2. Competitia interna pentru granturi de cercetare
In competitia pentru granturi de cercetare au fost depuse 61 de
proiecte. Lista proiectelor depuse si eligibilitatea acestora poate fi
consultata la adresa: http://www.umftgm.ro/prezentareumf/media/noutati/stiri-detalii/articol/competitie-interna-pentrugranturi-de-cercetare-stiintifica.html. In perioada urmatoare va
demara evaluarea proiectelor facuta de specialisti din alte centre
universitare dupa o grila de evaluare unitara.

3. Locuri bugetate la programele de masterat
La solicitarea Universitatii, MECTS a acordat 40 de locuri bugetate
pentru programele de studii de masterat, in cadrul cifrelor de
scolarizare existente. Aceste locuri vor fi repartizate astfel: 15 locuri
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la Nutritie clinica si comunitara, 15 locuri la Terapie fizica si
reabilitare functionala, 10 locuri la Laborator clinic.

4. Granturi de studii doctorale
La solicitarea Universitatii, MECTS a suplimentat numarul de granturi
de studii doctorale de la 26 locuri, initial, la 32 locuri. In acest fel, toti
candidatii care au trecut examenul de admitere vor fi inmatriculati ca
studeti-doctoranzi la buget.

5. Reglementari interne
Senatul Universitatii a aprobat Regulamentul de functionare a
Comisiei de etica. Acesta poate fi vizualizat la adresa:
http://www.umftgm.ro/prezentare-umf/comisia-de-etica.html. De
asemenea, senatul a adoptat Regulamentul de ocupare a posturilor
de asistent universitar pe perioada determinata si Metodologia
proprie de organizare a formarii psiho-pedagogice.

6. Examen de rezidentiat
Examenul de rezidentiat din acest an se va desfasura in data de 25
noiembrie 2012. Organizarea examenului va fi pe centre universitare,
la fel ca si in anul 2011. Cadrele didactice din disciplinele care sunt
incluse in tematicile de rezidentiat sunt rugate sa nu isi programeze
plecari din localitate in perioada 22-25 noiembrie intrucat este
posibila selectionarea acestora pentru comisiile de lucru care se vor
organiza cu acest prilej.

7. Zilele Universitatii
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Zilele Universitatii de Medicina si Farmacie din Tirgu Mures se vor
desfasura in perioada 13-15 decembrie 2012.

8. State de functii
Avand in vedere faptul ca in mai multe discipline, cadrele didactice
au sesizat faptul ca nu isi cunosc incarcatura din norma didactica, va
rog sa aveti in vedere faptul ca statele de functii nu au un caracter
confidential iar sefii de disciplina sunt rugati sa le prezinte fiecarui
cadru didactic din disciplina pe care o conduce. Daca exista dificultati
de interpretare a datelor din statele de functii, serviciul Resurse
Umane va clarifica situatiile neclare la solicitarea d-voastra.

Cu stima,

Rector
Prof.dr. Leonard Azamfirei
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