RELAȚII IN TERN AȚION A L E

Raportul Departamentului de Relații Internaționale pentru anul 2019
În materie de relații internaționale, în anul 2019, UMFST G.E.Palade din Târgu Mureș a dus o politică
extrem de dinamică, concretizată prin consolidarea sau constituirea de parteneriate solide cu universități
sau instituții din străinătate. Aflată într-un proces de accelerare a deschiderii internaționale, obiectivele
asumate în acest proces sunt extinderea formelor de cooperare internațională cu accent pe accelerarea
și diversificarea procesului de internaționalizare, adoptarea unei atitudini inovatoare și vizionare în
relațiile sale cu toți partenerii, creșterea vizibilității și renumelui universității. În relațiile de colaborare,
universitatea și-a concentrat interesul asupra acelor instituții de învățământ superior care au caracteristici
similare și care promovează o politică de investiție în învățământ, inovare și excelență, și care astfel devin
atrăgătoare pentru schimbul de studenți, personalul academic și de cercetare.
Demarat în anii anteriori, o atenție particulară s-a acordat și în acest an procesului de internaționalizare
a universității, proces care reprezintă un pilon major al strategiei Ministerului Educaţiei Naţionale, dar și
al Planului Strategic 2016-2020 al universității. Obiectivele pe care universitatea a urmărit să le realizeze
prin internaționalizare sunt: dezvoltarea și armonizarea curriculară în concordanță cu standardele
europene, crearea unui învățământ superior modern centrat pe student, modernizarea infrastructurii
suport pentru educație și cercetare, dezvoltarea si extinderea relațiilor cu beneficiarii de pe piața muncii
din întreaga comunitate europeană, precum și extinderea relațiilor de cooperare cu țări din afara spațiului
european. Internaţionalizarea mai mult unidirecţională, de tip outgoing, este înlocuită treptat de cea
bidirecţională outgoing-incoming având încredere în calitatea valorilor educaţionale şi ştiinţifice pe care
le putem oferi, certificate deja naţional şi internaţional și care pot obţine plus valoare şi dinamică într-un
context internaţional mai puternic.
În toate activitățile sale legate de politica internațională, UMFST G.E.Palade a adoptat o atitudine
transparentă, a oferit șanse egale de participare la toate programele, fără discriminare de orice fel,
tuturor membrilor comunității academice; în același timp a respectat principii ca promovarea toleranței,
combaterea discriminării de orice fel și a xenofobiei. UMFST G.E.Palade și-a tratat conform acelorași
principii toți partenerii externi cu care a avut relații de colaborare.
Cele mai importante realizări ale Departamentului de Relații Internaționale, exprimate în mod sintetic,
au fost:
 obținerea unei finanțări substanțiale pentru proiectele de mobilitate Erasmus+, care situează
UMFST G.E.Palade pe locul doi în țară, în fața multor universități cu număr mult mai mare de
studenți și bine-nțeles, cea mai mare raportat la toate universitățile de medicină şi farmacie
din țară;
 câștigarea de noi proiecte de mobilitate cu țari partenere UE, de tip "International Credit
Mobility" Erasmus+ KA107 și continuarea celor existente;
 creșterea numărului de acorduri bilaterale prin extinderea celor existente, dar și prin
încheierea de acorduri noi cu țări UE;
 încheierea de noi acorduri bilaterale de tip MOU și Erasmus cu țări non-UE;
 creșterea numărului de mobilități de studiu și mai ales a mobilităților de plasament pentru
studenți din toate cele trei cicluri (licență, master, doctorat) și a mobilităților de plasament
pentru proaspăt absolvenți;
 creșterea semnificativă a numărului de studenți incoming;
 creșterea numărului de mobilități pentru personalul administrativ;
 organizarea Conferinței Stronger Together: Building Up Security Through Cooperation,
Health, Research and Innovation – iunie 2019 în parteneriat cu Comisia Europeană,
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Parteneriatul Estic și Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai", un eveniment
al Președinției Române a Consiliului Uniunii Europene;
 câștigarea unui nou proiect CNFIS-FDI pentru dezvoltarea și internaționalizarea universității;
 continuarea programelor internaționale cu diplomă dublă cu Sapienza Universita di Roma, în
”Elitele, cultura și construcția europeană”;
 continuarea programelor internaționale cu Universite de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines din Franța și Universita del Salento din Italia (în administrație publică);
 dezvoltarea secțiuni locale ESN (Erasmus Student Network), înființată și sprijinită printr-un
proiect CNFIS-FDI 2018;
 ameliorarea și dezvoltarea sistemului de aplicație on-line pentru mobilități la facultățile de
științe și tehnologie;
 desemnarea unei studente a UMFST G.E.Palade Tg. Mureș ca „Studentul român al anului
Erasmus” de către Liga studenților români din străinătate.
1. Structura și funcționarea Departamentului de Relaţii Internaţionale
DRI este plasat sub directa responsabilitate a Rectorului și a unui Prorector responsabil cu Relațiile
Internaționale. El cuprinde Biroul Erasmus +, cu două sedii (unul în clădirea principală și unul pe strada N.
Iorga) pentru a facilita accesul cadrelor didactice și a studenților, precum şi un birou non-Erasmus. Biroul
Erasmus + îşi desfăşoară activitatea în baza Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării 4238/17.06.2015.
Funcţionarea acestor birouri se face în baza a patru regulamente (Regulamentul de organizare şi
funcţionare a DRI, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Biroului Erasmus+, Regulament de
recunoaștere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităților Erasmus+,
Regulament privind recunoașterea studiilor efectuate în instituții de învățământ superior din străinătate
prin burse non-Erasmus) şi a 10 proceduri interne care reglementează activitatea de plecare în străinătate
și de venire în universitate a cadrelor didactice pentru mobilități scurte de predare, activitatea de plecare
și de venire a personalului cu funcții administrative și a personalului nedidactic pentru mobilități de
formare profesională, activitățile de plecare în străinătate și de venire în universitate a studenților pentru
mobilități Erasmus + sau non-Erasmus (free movers/visiting students) de studii sau de plasament
(practică).
Aceste regulamente și proceduri au fost revizuite periodic.
Organigrama DRI
Având în vedere că cea mai mare parte a activităţii DRI este constituită de activităţile Erasmus,
organigrama DRI se suprapune în mare parte peste organigrama Biroului Erasmus+.
Biroul Erasmus + are o organigramă specifică care cuprinde:
 Coordonatorul Instituțional Erasmus – coordonează întreaga activitate a Biroului Erasmus+
 Un coordonator pentru fiecare facultate: Facultatea de medicină, Facultatea farmacie, Facultatea
medicină dentară, Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, Facultatea de Științe și Litere
și Facultatea de Economie și Drept. Rolul lor este de a coordona activitatea specifică fiecărei
facultăţi, atât pentru studenți cât și pentru cadre didactice.
 Coordonator pentru „incomming students”, care coordonează activitatea studenților din
universitățile partenere, care au ales să efectueze un semestru/an de studiu sau de practică în
UMFST G.E.Palade.
 Coordonator “burse de plasament”, care coordonează mobilităţile de plasament (practică,
stagiu).
 4 secretari, „Erasmus officer”, care răspund de partea administrativă a derulării programelor
Erasmus+ precum şi a activităților de relații internaționale non-Erasmus.
DRI colaborează cu comisiile de Relaţii Internaţionale de la Senat şi cu cele de la nivelul fiecărei facultăţi.
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Activitatea DRI în anul 2019, s-a desfăşurat pe 3 direcţii principale:
 Programe ale Comunității Europene Erasmus+
 Programe ale altor organisme sau consorţii academice internaționale
 Programe de cooperare bilaterală internaţională, altele decât Erasmus
 Parteneriate internaționale
 Alte activități

2. Programul Erasmus+
Programul ERASMUS+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în
Europa. În prezent, este considerat cel mai de succes program al UE.
Pentru UMFST G.E.Palade programul Erasmus+ a avut și are drept scop internaţionalizarea prin
dezvoltarea durabilă a parteneriatelor și cooperării transnaţionale între universităţi, extinderea relațiilor
de cooperare cu țări din afara spațiului european, armonizarea programelor de studii universitare,
postuniversitare şi doctorale, conferindu-le compatibilitate cu programele universităţilor de prestigiu din
UE, precum şi consolidării Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), destinat să faciliteze
recunoaşterea academică reciprocă a diplomelor şi calificărilor obţinute. Cu o anvergură în continuă
creștere, în anul 2019, programul a oferit unui număr foarte mare de studenți, cadre didactice și personal
nedidactic /administrativ posibilitatea de a studia, de a se forma și de a dobândi experiență în străinătate.
Programul Erasmus+ funcţionează pe baza Cartei Erasmus + pentru învățământ superior, acordată
instituției noastre de către Comisia Europeană. Această cartă dă posibilitatea universității să aplice și să
acceseze oricare din activitățile finanțate prin programul Erasmus +.
În anul 2019, au fost derulate două tipuri de proiecte Erasmus+:
 Proiecte de mobilitate pentru acţiunea cheie 1 (KA1), în care KA103 sunt proiecte de mobilitate
cu țările UE, iar KA107 proiecte de mobilitate cu țările partenere UE (spațiul extra-european),
numite și "International Credit Mobility" .
 Proiecte pentru acțiunea cheie 2 (KA2) - proiecte de Parteneriate Strategice.
2.1 Proiecte de mobilitate (KA1)
Desfășurarea proiectelor de mobilitate a respectat principiile fundamentale ale Cartei Erasmus+ si a
urmat regulamentele și procedurile interne ale universității referitoare la programul Erasmus +. In aceste
documente de reglementare sunt descrise activitățile aferente și vizează într-o succesiune logica
promovarea proiectului, criteriile de selecție, evaluarea dosarelor, contractarea si pregătirea mobilității.
De asemenea, pe parcursul desfășurării proiectului, monitorizarea, recunoașterea perioadelor de studiu,
de practica, de predare si/sau de formare profesionala s-au făcut prin instrumente specifice, având
suportul tuturor structurilor administrative ale universității. Tot acest proces a fost finalizat printr-o
analiza critica a indicatorilor cantitativi și calitativi ai proiectului, inclusiv a rapoartelor participanților.
Toate activitățile proiectului s-au desfășurat în mod transparent, oferind șanse egale, fără discriminare,
tuturor participanților.
Mobilități Erasmus+ KA1 se adresează:
 studenților de la programele de licență, master și doctorat și pot fi de două tipuri: mobilități de
studiu și mobilități de plasament (stagiu)
 cadrelor didactice pentru activități scurte de predare
 personalului nedidactic și/sau administrativ pentru activități de formare profesională.
Mobilitățile de studiu ale studenților și mobilitățile scurte de predare ale cadrelor didactice se pot
desfășura numai cu universitățile cu s-a încheiat un Acord bilateral. Acordurile bilaterale sunt rezultatul
inițiativelor de colaborare ale cadrelor didactice de la nivelul facultăților și sunt supuse negocierilor între
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parteneri, urmărindu-se în primul rând compatibilitatea programelor de studiu. Ele sunt asumate la
nivelul administrației centrale și sunt semnate de prorectorul relații internaționale/Coordonatorul
Instituțional Erasmus+. Am încercat să creștem progresiv, în fiecare an numărul de acorduri bilaterale,
precum și numărul de locuri de mobilități incluse în acordurile deja încheiate, pentru a le oferi
participanților cât mai multe și mai variate locuri de desfășurare a mobilităților.
În prezent, UMFST G.E.Palade are 130 de Acorduri Bilaterale Erasmus+, 106 pentru proiectul KA103 și 24
pentru KA107. Aceste acorduri asigură un număr mare de locuri de mobilități, deoarece un acord
bilateral poate să cuprindă mobilități pentru mai multe domenii/specializări.
Mobilitățile de plasament (stagiu) precum și mobilitățile de formare profesională nu sunt condiționate de
existența unui acord bilateral. Ele se pot desfăşura într-o universitate, spital universitar sau spital privat,
cabinete private, farmacii sau alte structuri în funcție de specialitatea participantului la mobilitate, în orice
ţară a UE sau orice țară eligibilă în programul Erasmus+(ex:Turcia). Acordarea bursei este condiționată
doar de obținerea unei scrisori de acceptare din partea instituţiei gazdă.
Acorduri bilaterale pentru acțiunea cheie 103 (KA103)
UMFST G.E.Palade are încheiate 106 acordurile bilaterale cu diferite universități (uneori mai multe) din
următoarele țări ale UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania,
Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Turcia, Ungaria.
Din totalul de 106, în anul 2019 au fost încheiate acorduri bilaterale cu 6 noi parteneri, de la universități
din Croaţia, Germania şi Italia, pentru Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Ştiinţe politice, Filologie,
Inginerie, Drept şi s-au efectuat 5 extinderi ale acordurilor bilaterale deja existente (Universitatea
Cukurova Adana, Turcia, Universitatea Semmelweis, Budapesta, Universitatea Akdeniz, Antalya Turcia,
Universitatea din Granada, Spania şi Universitatea din Jena, Germania).
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6
Nutriţie
AMG
Facultatea de Farmacie
Farmacie
1
1
1
Facultatea de Medicină Dentară
Medicină
1
Dentară
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației
Inginerie –
3
general
Inginerie
electrică
Informatică
1
1
1
Matematică
1
Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior”
Filologie
1

Germania

Franța

Croaţia

Cehia

Bulgaria

Belgia

Austria

Tabelul 1: Numărul de acorduri bilaterale existente pe țări și pe domenii de studiu.
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1
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1
1
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Iran
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China

Canada
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Acorduri bilaterale pentru acțiunea cheie 107 (KA107)
UMFST G.E.Palade are încheiate acorduri bilaterale cu 18 universități din țări non-UE: Albania, Belarus,
Canada, China, Egipt, Georgia, India, Iran, Macedonia, Malaysia, Republica Moldova, Siria, Thailanda,
Togo, Tunisia, Ucraina.
În anul 2019 au fost continuate proiectele de mobilitate KA107 câștigate în anii anteriori, cu parteneri
deja tradiționali, dar, în același timp, au fost demarate proiecte noi de mobilitate cu: Universitatea
Medicală de Stat din Grodno Belarus, Colegiul Universitar Medical Shantou din China, Universitatea
Alandaluz din Siria și Universitatea Thammasat din Thailanda. Tot anul 2019 au fost încheiate 2 acorduri
noi, cu Universitatea Sfax din Tunisia și cu Universitatea Medicală Bucovineană de Stat, Ucraina.
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2.1.1. Finanţarea programului Erasmus de mobilități (KA1)
Finanțarea programului Erasmus este asigurată de ANPCDEFP (Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare). Finanțarea ANPCDEFP cuprinde fonduri pentru cele două acțiuni cheie și este completată
din fondurile UMFST G.E.Palade, care cofinanțează cu o sumă fixă (echivalentul a 100 euro) mobilitățile
studențești și cu o sumă variabilă mobilitățile cadrelor didactice. Este important de știut că cuantumul
finanțării este acordat pe principiul “past performance”, deci în relație directă cu realizările din anii
precedenți. Acest lucru ne-a permis ca în fiecare an să obținem o finanțare din ce în ce mai mare.
Finanțarea primită pentru proiectul KA103 în anul 2019 de 2.210.310 Euro, situează UMFST G.E.Palade
pe locul 2 în țară, în fața multor universități cu număr mult mai mare de studenți. Considerăm că această
realizare este de excepție.
În plus în anul 2019, în urma anunțului ANPCDEFP, am aplicat pentru obținerea de fonduri suplimentare
pentru mobilitățile de formare a personalului administrativ (mobilități STT), aplicație în urma căreia am
obținut integral suma cerută.
Tabel 2: Finanțarea prin programul Erasmus+.
Anul
Proiect KA103
Proiect KA107
2019-2020
2.210.310 Euro
208.345 Euro
+ suplimentare fonduri 29.375 Euro
2.1.2. Mobilităţile pentru studenţi „outgoing students”
Bursele Erasmus se adresează în primul rând studenţilor şi dezideratul major este creşterea numărului de
mobilităţi de studiu sau de practică (plasament) efectuate. Aceasta în contextul în care una din misiunile
universității, asumate în planul strategic de dezvoltare instituțională a fost aceea de a oferi studenților un
nivel de educație de înaltă calitate. Mobilitățile Erasmus+ le permite studenților dobândirea de aptitudini
și abilități specifice, oferind perspective concrete legate de carieră, precum si de posibilitatea de a se
adapta mai ușor cerințelor de pe piața muncii, mediului economic, cultural si social. Prin mobilitățile de
tip stagiu s-a urmărit inclusiv încurajarea proiectelor studențești de cercetare din cadrul temelor de
licență și doctorat.
Prin programul Erasmus+, studenţii pot efectua până la 24 de luni de mobilitate pentru program de studii
de licență în domeniul Sănătate și 12 luni de mobilitate pentru master și doctorat în domeniul sănătate
sau în alte domenii de studiu (Inginerie, Științe sociale, etc.). Promovarea programului Erasmus prin
diferite mijloace a avut ca rezultat înscrierea unui număr tot mai mare de studenți pentru aceste tipuri
de burse, în așa fel încât în momentul de față, există o adevărată competiție. La creșterea numărul de
aplicații a contribuit și feed-back-ul extrem de pozitiv al foștilor bursieri Erasmus, promovarea
programului printr-un eveniment "Erasmus Open Days" care se adresează în special studenților din anii
mici și organizat anual de Biroul Erasmus +. Cu această ocazie foștii studenți Erasmus își prezintă
experiențele profesionale, culturale și sociale din timpul mobilităților. La facultățile de științe și tehnologie
promovarea programului a fost făcută de membri Biroului Erasmus+ împreună cu un grup de studenți
Erasmus români și străini, care au realizat scurte prezentări în sălile de curs, în prima parte a orelor, având
sprijinul și înțelegerea cadrelor didactice; de asemenea au fost postate anunțuri la avizierele facultăților,
pe Facebook, dar au avut loc și multe discuții individuale la Biroul Erasmus+, la telefon sau prin e-mail.
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Mobilităţile de studiu şi plasament se obţin în urma unei competiţii. Criteriile de selecţie a candidaţilor,
precum şi calendarul selecţiilor sunt procese transparente, anunţate din timp şi promovate prin afişe, pe
site-ul UMFST G.E.Palade şi prin ligile studenţilor.
Recunoaşterea perioadelor de studii (SMS) sau de plasament (SMP), efectuate de studenţii UMFTGM în
cadrul programului Erasmus la instituţii de învăţământ superior sau unităţi sanitare/farmaceutice din
străinătate, se face pe baza Regulamentului de recunoaştere a perioadelor de studiu efectuate în
străinătate, elaborat în anul 2012 şi revizuit/completat în anul 2019, în baza sistemului de credite
transferabile (ECTS).
La diferite specializări și programe de studiu, mobilitățile au avut o durată mai mare, în acest fel activitatea
studenților având o mai mare continuitate. Considerăm că acest lucru reprezintă o creștere calitativă a
mobilităților, deoarece studenții se integrează mai bine în mediul în care îți desfășoară studiile iar stagiile
de practică sunt mai eficiente dacă durata lor este mai mare, studenții reușind astfel să își însușească mai
temeinic acele abilități practice necesare viitoarei profesiuni.
Mobilităţile de studiu (SMS – Students Mobility for Studies).
În anul 2019 s-au efectuat sau sunt pe cale de efectuare 218 mobilități de studiu. Per ansamblu se
constată o creștere a numărului de mobilități, dar această creștere se datorează doar creșterii numărului
de mobilități ale studenților de la Medicină (Tabel 12.3). Pentru restul specializărilor, acest număr s-a
menținut identic cu cel de anul trecut, sau la unele specializări a scăzut. Un număr foarte mic de mobilități
se înregistrează în mod paradoxal la facultățile de Relații Internaționale, Informatică, Istorie, Comunicare
și relații publice, etc
Creșterea numărului de mobilități la Medicină se poate explica prin promovarea mai eficientă a
programului, dar mai ales faptului că datorită finanțării consistente de anul acesta, studenții pot opta
pentru a rămâne un an întreg universitar la studii în străinătate, ceea ce ușurează mult întocmirea
contractelor de studii (Learning Agreement) și managementul examenelor pe care trebuie să le susțină.
Și în acest an rămâne valabilă observația că pentru mobilitățile de studiu aplică în general studenții buni
și mediocri, doar rareori studenții foarte buni, deși feed-back-ul studenților întorși din mobilitate este
excelent. De altfel, conform rapoartelor înaintate pe platforma Comisiei Europene de studenții
participanți la program, gradul de satisfacție a fost de 98,19%.
Rămâne inexplicabil foarte numărul mic de mobilități la facultățile mai sus menționate, precum și numărul
mare de renunțări la o mobilitate deja câștigată, ceea ce creează dificultăți în managementul fondurilor
Erasmus. O explicație ar fi tendința generală de scădere a numărului total de studenți înmatriculați la
aceste specializări. Ca obiectiv pentru anul viitor ne propunem creșterea numărului de mobilități la toate
specializările, dar mai ales la acestea din urmă, prin: campanii mai intense și mai eficiente de promovare,
implicarea mai eficientă a coordonatorilor respectivelor facultăți, implicarea ligii studenților și a
reprezentanților ESN.

Total

Drept

Business

Comunicare și
relații publice

Informatică

Istorie

Relații
internaționale

Filologie

Inginerie

Nutriție

Medicină
Dentară

Farmacie

Medicină

Tabel 3: Mobilităţile de studiu pentru studenţi.

2019
132
12
26
1
12
13
3
0
2
2
7
8
218
Mobilităţile de plasament (SMP – Student Mobility Placement) (stagii de vară). În anul 2019 au fost
efectuate 910 de mobilități de plasament, un indiciu clar că mobilitățile de plasament reprezintă cel mai
mare succes al mobilităților Erasmus. Repartiția acestor mobilități pe cicluri de studiu se poate observa în
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tabelul 12.4. Ca și în cazul mobilităților de studiu, cea mai mare parte a acestor mobilități au fost efectuate
de studenții de la medicină, farmacie şi medicină dentară. Numărul de participanți la acest tip de burse a
crescut foarte mult, nu numai pe seama studenților din ciclul de licență, ci și a celor de la masterat și
doctorat. Politica DRI a fost de promovare și încurajare a masteranzilor și doctoranzilor de a aplica pentru
burse de plasament (practică) și de aceea s-a luat hotărârea de a finanța toți masteranzii și toți doctoranzii
care aplică. Mai mult, 126 de mobilități au fost efectuate de "proaspăt absolvenți" ceea ce reprezintă un
semnal extrem de pozitiv al succesului de care se bucură bursele de plasament. Marea majoritate a
studenților care au aplicat au fost studenți care au mai beneficiat de burse Erasmus + și în timpul
studenției.
Conform rapoartelor înaintate de studenți post-mobilitate, pe platforma Comisiei Europene, gradul de
satisfacție al acestor studenți a fost de 100%.
Este de remarcat numărul foarte mic de mobilități de la facultățile de științe și tehnologie, mai mult, lipsa
de mobilități la specializarea Relații Internaționale.
Tabel 4: Mobilităţile de plasament pentru studenţi, pe specializări și cicluri de studii.
Proaspăt
Facultate
Licenţă
Masterat
Doctorat
absolvenţi
Medicină
456
95
43
24
Farmacie
56
9
7
4
Medicină Dentară
119
21
2
3
BFK
11
1
0
0
AMG
5
0
0
0
Nutriție și dietetică
3
0
2
0
Inginerie
4
0
0
0
Filologie (RE, LMA)
3
0
0
0
Relații internaționale
0
0
0
0
Istorie
5
0
0
5
Informatică
1
0
0
0
Comunicare și relații publice 0
0
0
0
Business and Administration 13
0
2
0
Drept/AP
11
0
3
0
TOTAL
689
126
59
36
2.1.3. Mobilităţile de predare pentru cadre didactice - „outgoing teachers” (STA – Staff Teaching
Assignment). Mobilitatea cadrelor didactice implică transferul de cunoștințe și bunele practici în rândul
personalului academic și oportunitatea ca studenții locali să beneficieze de cursurile predate de către
profesorii incoming; acest tip de activitate îmbogățește programul de învățare al studenților locali,
deoarece presupune abordarea unor elemente diferite, inovatoare. Cadrelor didactice li se dă
posibilitatea să-şi organizeze activitatea didactică din propria universitate în aşa fel încât să poată efectua
mobilităţi în perioade optime, convenite cu partenerii externi.
În anul 2019, 111 cadre didactice care au beneficiat de mobilități de predare, iar tabelul 12.5 prezintă
defalcat pe domenii de studiu, numărul acestor mobilități. Este de remarcat numărul mare de mobilități
de predare de la facultățile de științe și tehnologie, în comparație cu cele de la domeniul medicină.
Partenerii tradiționali au fost cei din universitățile din Italia, Turcia și Polonia.
Tabel 5. Mobilitățile scurte de predare efectuate de cadre didactice (STA - outgoing teachers)
Economie și
Facultate
Medicină
Inginerie
Științe și Litere
Drept
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2019
34
23
14
40
2.1.4. Mobilităţi de formare a cadrelor didactice şi a personalului administrativ (STT - Staff Mobility for
Training).
De acest tip de mobilități poate beneficia personalul didactic cu funcţii administrative, precum şi
personalul din administraţia universității. UMFST G.E.Palade a sprijinit în continuare mobilităţile de
formare a personalului administrativ din universitate, având în vedere necesitatea ridicării nivelului
profesional la cerinţele europene.
Acordarea acestor burse s-a făcut în urma unei competiții în care s-a luat în considerare politica și
strategia universității de formare a personalului didactic și nedidactic. În ultimul an s-a observat o creștere
semnificativă a numărului de aplicații și implicit a interesului pentru aceste tipuri de burse. Astfel, în anul
2109 un număr de 46 de persoane au beneficiat de burse de tip STT. Considerăm că un factor important
pentru această creștere îl constituie participarea personalului administrativ la cursurile de limba engleză
și franceză organizate de universitate și finanțate din cele trei proiecte FDI câștigate în 2017, 2018 și 2019.
Aceste cursuri permit depășirea barierelor de limbă și încurajează personalul să plece în mobilitate.
2.1.5. Mobilităţile de studiu şi de plasament pentru studenţi „incoming”
Biroul Erasmus+ acordă o atenție deosebită acestui tip de mobilitate, considerând că și ele contribuie în
mod semnificativ la procesul de internaționalizare a universității. În plus, studenții incoming reprezintă
adevărați ambasadori ai universității și ai României la universitățile partenere și în lume.
În ultimii ani numărul studenţilor incoming a crescut semnificativ (126 în anul 2019), mai ales pentru
mobilitățile de studiu. Numărul de aplicații este atât de mare încât suntem obligați ca împreună cu
responsabilii din universitățile partenere să elaboram criterii de selecție. Studenții care nu au putut obține
burse Erasmus+, au ales să vină ca “free movers”. Interesul din ce în ce mai mare a acestor studenți pentru
UMFST G.E.Palade se datorează nu numai managementului administrativ foarte bun (consiliere
profesională, consiliere pentru rezolvarea problemelor legate de cazare, viză de ședere, întocmirea
orarului, programarea stagiilor, a examenelor), ci și faptului că studenții au contact direct cu pacienții pe
parcursul stagiilor clinice, ceea ce este diferit față de țara lor de origine. Gestionarea problemelor
administrative și didactice pentru această categorie de studenți este făcută de un Coordonator special
desemnat, precum și de tutori care monitorizează şi evaluează activitatea acestora. În scopul integrării
cât mai uşoare a acestor studenţi în mediul social şi academic ne-am bazat pe colaborarea cu nouînființata secțiune ESN, această colaborare fiind foarte importantă în acest proces. În acelaşi context, în
unele cazuri, pentru studenţii incoming s-a asigurat pregătirea lingvistică prin intermediul cursului
intensiv de Limba Română.
Majoritatea studenților incoming vin pentru medicină, și provin din Italia (Bari, Palermo, Parma). Pentru
studenții incoming s-a deschis un Registru Matricol special, gestionat de Biroul Erasmus+ în colaborare cu
secretariatele decanatelor, pentru înscrierea notelor obținute la examene. Eliberarea certificatelor
“Transcript of records” se face pe baza notelor din acest registru.
Aceste mobilități, inclusiv cele de tip “free movers” se efectuează conform unor Proceduri Operaționale
specifice, revăzute și completate în anul 2019.
În tabelul 12.6 se poate observa numărul total de studenți incoming, pe diferitele specialități.
Tabel 6: Mobilitățile “incoming students”, pe tipuri de mobilități și pe specialități.
Economie şi
FREE MOVERSMedicină Inginerie Ştiinţe şi litere
drept
Medicină
SMS
83
17
5
13
63
SMP
7
1
0
0
3
Total
90
18
5
13
66
2.1.6. Mobilităţi „incoming”de predare şi formare pentru cadre didactice şi personal administrativ
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Numărul de cadre didactice venite prin programul Erasmus a fost foarte variabil de-a lungul timpului.
Majoritatea mobilităților s-au realizat ca răspuns pozitiv la mobilitățile de predare realizate de cadrele
didactice din universitatea noastră. Aceste schimburi sunt deosebit de importante pentru că ele
contribuie la ridicarea calității managementului administrativ al proiectelor Erasmus, precum și la
schimburile de bune practici. În anul 2019 au vizitat universitatea 21 de cadre didactice pentru mobilități
de predare (STA incoming) și 3 persoane în calitate de personal administrativ (STT incoming).
2.1.7. Mobilități prin acțiunea cheie 107 (KA107) pentru cadre didactice și studenți
Ca și în cadrul proiectului KA103 și pentru acest tip de proiect sunt finanțate mobilități pentru studenți
(incoming/outgoing, studii sau plasament), pentru cadrele didactice (incoming și outgoing) și pentru
personalul administrativ (incoming și outgoing). Toate activitățile din cadrul acțiunii KA107 sunt
gestionate de Biroul Erasmus +, inclusiv partea financiară a proiectului care este gestionată atât pentru
UMFST G.E.Palade cât și pentru parteneri. Au fost realizate 45 de mobilități, din care 25 outgoing și 20
incoming, incluzând studenți, cadre didactice, personal administrativ și acoperind întreaga paletă de
parteneri, cu excepția Indiei și Republicii Togo. UMFST G.E.Palade a început în acest an proiecte de
mobilitate pe programul KA107 cu 3 noi țari, Belarus, China și Tailanda.
Tabel 7: Mobilitățile outgoing și incoming, pe tipuri de mobilități și țările în care au fost efectuate.
MOBILITĂŢI OUTGOING
MOBILITĂŢI INCOMING
Total
STA
STT
SMS SMP
STA
STT SMS SMP
Albania
4
0
4
Belarus
2
1
1
4
Canada
2
1
3
China
1
1
Egipt
4
4
8
Georgia
2
1
3
2
1
9
India
0
0
0
Iran
1
0
1
Malaysia
2
0
2
Republica Moldova
1
4
1
0
3
2
11
Togo
0
0
0
TOTAL
16
6
1
2
9
1
5
3
45
2.2. Parteneriate strategice Erasmus +
Proiectele de parteneriat strategic sunt diferite și mult mai complexe decât cele de mobilități. Aceste
proiecte vizează în special susținerea inovării: sprijinirea și dezvoltarea de practici inovatoare,
implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning)
şi a schimbului de experienţă la nivel european. Partenerii din aceste proiecte, după cum se poate observa
mai jos, sunt nu numai universități, din UE sau din spațiul non-UE, dar și institute de cercetare, organizații
nonguvernamentale, organizații non-profit.
În anul 2019 UMFST G.E.Palade a desfășurat 2 proiecte de parteneriat strategic în calitate de coordonator
și 4 în calitate de partener.
În calitate de coordonator:
- AHEAD - African Higher Education Leadership in Advancing Inclusive Innovation for Development
(Direcționarea învățământului superior african în promovarea inovației incluzive pentru dezvoltare)Perioada de derulare 2017-2020, Buget 68.883 Euro, Parteneri: Birmingham City University, Catholic
University of Eastern Africa, Dar Es Salaam Institute of Technology, European Center for Quality OOD,
Kenyatta University, Kibabii University,Kisii University, Kyambogo University, Lira University, Makerere
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University, MT Kenya University Trust Registered Trust, Spoleczna Akademia Nauk, The State University
of Zanzibar, Universita degli Studi del Molise
- INDUCE 4.0 - Work-based training approach in the field of Industry 4.0 for competitive European
Industry, Perioada de derulare 2017-2019, Buget 29.810, Parteneri: Pcx Computers&Information Systems
Ltd., Europaischer Verband Beruflicher Bildungstrager (EVBB), European Center for Quality OOD,
Przemyslowy Instytut Automatyki I Pomiarow PIAP,Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș,
Instituto de Soldadura E Qualidade.
În calitate de partener:
- Healthcare language learning programme2 (help2), perioada de derulare 2018-2021, buget total:
328.982,00 Euro, buget partener: 22.000,00 Euro.
Coordonator: Faculty of Health Sciences at Palacký University in Olomouc (Czech Republic). Alți parteneri:
ProKompetenz (Germania), English in Medical Practice Association (Polonia), Klaipeda University
(Lituania), The Slovak Medical University (Slovacia), Medical University of Varna (Bulgaria), University of
Coimbra (Portugalia), UMFST (Romania)
- ASSESS - Amelioration Continue de l'Evaluation de l'Employabilite/ Continuous improvement of
Employability assessment – Perioada de derulare 2016-2018, Buget 30.321 Euro, alți parteneri:
Professional Training Center du Midi (CFPM), Association for the engineering and valorisation of european
projects (IDEProjet), BEST Institute gmbtt, INFODEF, Folkuniversity
- SOFIA - Strategies tO strenghten executive Functions In Adults – Perioada de derulare 2017-2019, Buget:
25.101 Euro, alți parteneri: Institut Corse de Formation et Recherche en Travail Social (IFRTS), Civiform
Italia, ISON Grecia,VHS Germania, BEST Austria.
- Co-LED Collaborative Learning Environment for engineering education – Perioada de derulare 20182020, Buget 16.418 Euro.
3. Programe ale altor organisme sau consorţii academice internaționale (DAAD, CEEPUS, Fulbright,
Cost, burse ale statului francez, etc)
Pentru programele DAAD, Fulbright, COST, aplicaţiile fiind individuale, DRI oferă doar sprijin logistic (ex.
actualizarea periodică a informaţiilor, sprijin pentru întocmirea documentelor).
Programul CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program
internaţional care are ca scop promovarea cooperării dintre ţările central şi est-europene în domeniul
învăţământului superior. Din acest proiect fac parte următoarele state: Albania, Austria, Bulgaria, BosniaHerțegovina, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Macedonia, Montenegro, Polonia, România, Serbia,
Slovacia, şi Slovenia, la care au aderat mai târziu Pristina-Kosovo şi Republica Moldova.
3.1. Programul CEEPUS RO-0010
Facultatea de Farmacie de la UMFST G.E.Palade Tg. Mureș este membră a reţelei CEEPUS încă din anul
2001, sub coordonarea Facultăţii de Medicină şi a Institutului de Bioanalitică de la Universitatea din Pécs
(CEEPUS I H-0076 şi CEEPUS II H-0010).
Din anul universitar 2012-2013 coordonarea reţelei a fost preluată de către Facultatea de Farmacie din
UMFST G.E.Palade Tg. Mureș. Începând cu această dată, codul reţelei s-a modificat în RO-0010.
Deplasări desfăşurate în cadrul reţelei CEEPUS în anul 2019 sunt prezentate în tabelul :
Tabel 8. Mobilităţi outgoing ale cadrelor didactice/doctoranzilor de la UMFST G.E.Palade
Numele
şi
Tip
de Universitatea
Activităţi
prenumele,
titlu
Perioada
mobilitate
primitoare
desfăşurate
didactic și științific
Fülöp Ibolya, conf. dr.

Teacher

Semmelweis University
of Budapest, Ungaria

18 -22
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Sipos Emese, prof. dr.

Teacher

J. Selye University of
Komarno, Slovacia

17 -21. 06. 2019

Ferencz Elek
(student)

Student

J. Selye University of
Komarno, Slovacia

25.02. - 18.03.2019

Boda Francisc, asist.
drd.

Doctorand
(short
term
student)

University
Ungaria

03. - 28. 06. 2019

of

Pécs,

Activităţi didactice în
domeniul de
specialitate
Activități de
cercetare în
domeniul științific al
lucrării de licență
Activități de
cercetare în
domeniul științific al
tezei de doctorat

Şcoala de vară CEEPUS a fost organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” și
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj, la Șuior, între 08-13 iulie 2019. La acest eveniment au participat cinci
cadre didactice de la UMFST G.E. Palade Tg.Mureș.
În anul 2019 nu au avut loc mobilități ale cadrelor didactice/doctoranzilor din alte centre universitare la
UMFST G.E. Palade Tg.Mureș, deoarece toate mobilitățile „incoming” către România au fost direcționate
spre universitatea organizatoare a Școlii de Vară.
Finalizarea unei teze de doctorat. În urma activităților de cercetare derulate în cadrul rețelei CEEPUS în
anul 2009 s-a finalizat/susținut o teză de doctorat: Francisc Boda - Studies regarding the biological action
of snake venoms, conducător de doctorat Prof. Dr. Titica Maria Dogaru, o parte din studii fiind efectuate
în Varșovia, Zagreb, respectiv Pécs.
Publicarea unui articol. Totodată, în anul 2009, în urma cercetărilor comune dintre Universitatea noastră
și Semmelweis University of Budapest, Ungaria, s-a publicat o lucrare științifică (Emese Sipos, Nóra Kósa,
Adrienn Kazsoki, Zoltán-István Szabó, Romána Zelkó: Formulation and Characterization of AceclofenacLoaded Nanoﬁber Based Orally Dissolving Webs, Pharmaceutics, 2019, 11:147) .
3.2. Programul CEEPUS - Reţeaua CII-HU-0028
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației participă la Programul de Schimburi Academice CEEPUS,
ca partener într-o reţea activă, începând cu anul 2006, în domeniul matematică-informatică, împreună cu
alte universităţi din ţară şi Europa Centrală.
Coordonatorul proiectului este Universitatea din Miskolcz Ungaria, iar parteneri: České vysokéučení
technické v Praze, Czech Republic, Miskolci Egyetem, Hungary, Pécsi Tudományegyetem, Hungary,
Univerza v Ljubljani, Slovenia, Technickáuniverzita v Košiciach, Slovak Republic, Slovenská technická
univerzita v Bratislave, Slovak Republic, Politechnika Lubelska, Poland, Rusenski Universitet, Rousse,
Bulgaria, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Muntenegru, Univerzitet u Novom Sadu, Serbia, Univerzitet u
Subotica, Serbia, Universiteti i Elbasanit, Albania, Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek, Croatia,
Fachhochschule Technikum Wien, Austria, Medizinische Universität Wien, Austria.
In anul 2019 au fost efectuate 2 mobilități, o mobilitate incoming și o mobilitate outgoing.
4. Burse pentru mobilități studențești, altele decât Erasmus+
4.1. Bursele ELTE-EMMI (fostul Program Balassi)
Sunt burse adresate în principal studenților de la Medicină, Farmacie și Medicină dentară. Ele sunt
acordate de către Guvernul Republicii Ungare în colaborare cu Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta
(ELTE), în baza înțelegerii de colaborare între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul
Resurselor Umane (EMMI) din Republica Ungară. Bursele se acordă prin concurs, competiția fiind
organizată de Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca.
Studenții universității noastre pot să aplice în cadrul acestui program pentru burse de studii semestriale
sau parțiale și pentru cursuri de vară. Plecarea în mobilitate este aprobată de decanatul facultății
respective pe baza următoarelor documente: cerere, Acordul de Studii completat, dovada obținerii bursei
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și acceptul universității gazdă. Recunoașterea perioadelor de studiu semestriale efectuate de către
studenți ai UMFST G.E.Palade în cadrul Programului ELTE-EMMI sunt reglementate la nivelul universității
prin Regulamentul privind recunoașterea studiilor efectuate în instituții de învățământ superior din
străinătate prin burse obținute în afara programului ERASMUS (UMFTGM-REG-78). Recunoașterea
perioadelor de studii se face în mod identic cu bursele Erasmus, pe baza sistemului de credite
transferabile europene (ECTS). În anul 2019 un număr de 50 de studenți au beneficiat de aceste burse.
4.2. Programul de schimburi internaționale SCOPE-SCORE
Aceste schimburi internaționale sunt organizate de către Federația Internațională a Asociațiilor
Studenților la Medicină (IFMSA) și coordonate la nivel local prin intermediul Departamentului de
Mobilități al Ligii Studenților Târgu Mureș. IFMSA, fondată în 1951, este una dintre cele mai vechi și mari
organizații nonguvernamentale conduse de către studenți, care în prezent reprezintă studenții la
medicină din 125 de țări. Programul de schimburi internaționale al IFMSA cuprinde două tipuri de
schimburi: schimburi profesionale (SCOPE) ce presupun stagii clinice și schimburi de cercetare (SCORE)
care se referă în principal la stagiile într-un laborator, dar pot implica și stagii clinice. Un stagiu SCOPE sau
SCORE presupune efectuarea timp de o lună a unui stagiu de practică medicală într-o țară parteneră.
Stagiul poate fi de tip unilateral (un student român realizează un stagiu clinic sau de cercetare) sau
bilateral (un student român realizează un stagiu clinic sau de cercetare într-o țară din care va veni un
student care va realiza un stagiu de practică sau de cercetare în România). SCOPE și SCORE au ca scopuri:
promovarea valorilor medicale și a cooperării între studenții la medicină; îmbogățirea experienței
profesionale și culturale a studenților la medicină; asigurarea unei calități academice înalte a schimburilor
realizate (în România); asigurarea unui cadru prin care toți studenții să aibă oportunitatea de a învăța
despre „Global health”.
În anul 2019, de 35 de studenți de la UMFST G.E.Palade au beneficiat de astfel de burse. 13 studenți au
obținut o bursa SCORE în: Brazilia, Kazakhstan, Tunisia, Turcia, Mexic, Italia, Tailanda, Polonia, Oman, iar
22 de studenți au obținut o bursa SCOPE în: Brazilia, Cehia, Egipt, Finlanda, Ghana, Kenya, Letonia,
Lituania, Maroc, Mexic, Olanda, Portugalia, Spania, Sudan, Taiwan, Turcia.
UMFST G.E.Palade a primit un număr de 26 studenți internaționali (incoming): -6 studenți au beneficiat
de o bursa SCORE venind din: India, Tailanda, Taiwan, China, Turcia, Mexic , iar 20 de studenți au
beneficiat de o bursa SCOPE venind din: Anglia, Belgia, Brazilia, Cehia, Coreea de Sud, Estonia, Irak,
Letonia, Lituania, Liban, Mexic, Maroc, Oman, Slovenia, Spania, Sudan, Tailanda.
5. Acorduri de cooperare bilaterală altele decât Erasmus
5.1. Acordul de cooperare bilaterală cu Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae
Testemiţeanu”, Republica Moldova
UMFST G.E.Palade are încheiate două acorduri cu Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae
Testemiţeanu” din Republica Moldova, unul pentru Medicină, semnat în anul 2008, şi unul pentru
Farmacie, semnat în anul 2009. În anul 2013, s-a reiterat dorinţa ambelor părţi ca acest acord, care
prevede schimburi de studenţi, rezidenţi, cadre didactice tinere, diferite forme de cooperare în domeniul
ştiinţific şi didactic, să devină mai funcţional. În anul 2016 s-a încheiat un Acord bilateral Erasmus+ pentru
țări partenere, iar în 2017 s-a obținut finanțare pentru un proiect de mobilități în proiectul KA107
(studenți, cadre didactice și personal administrativ). În anul 2018, cu ocazia vizitei efectuate de o delegație
de la această universitate, Acordul Erasmus a fost extins ca număr de participanți la mobilitate, dar și prin
includerea altor programe de licență. Pe baza acestui nou acord, s-a depus o aplicație pentru Erasmus
KA107 pentru obținerea finanțării.
5.2. Acordul de cooperare bilaterală cu Universitatea Claude Bernard, Lyon 1, Franţa
Acest acord a fost semnat pentru prima dată în anul 2007, a fost reactualizat în anul 2011 și au fost
începute demersurile pentru o nouă reactualizare. Acest acord bilateral permite cadrelor didactice şi
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studenţilor de la UMFTGM să acceseze burse MIRA, burse de cercetare şi formare profesională, finanţate
de Regiunea Rhone-Alpes. Aceste burse se obţin prin competiţie, iar dosarele de candidatură sunt
urmărite şi susţinute de reţeaua RECIF din Lyon, reţea din care facem şi noi parte. Bursa permite
efectuarea unor activități de cercetare, stagii clinice, și foarte important, un master în metodologia
cercetării, cu durata de un an. Până în prezent, UMFST G.E. Palade a obținut 8 asemenea burse.
5.3 Acordul de cooperare cu Universitatea Sapienza din Roma - semnat în 2015 și care stabilește cadrul
general de cooperare academică și științifică.
5.4 Acordul de cooperare cu Universitatea de Medicină Wroclaw din Polonia - semnat în 2015 și care
stabilește cadrul general de cooperare academică și științifică și deschide calea unor alte acorduri de
colaborare, mai specifice.
În urma negocierilor din anul 2016 , în anul 2017 a avut loc vizita unei delegații de la universitatea din
Wroclaw la Tîrgu Mureș. În cursul acestei vizite a fost semnat un acord Erasmus+ pentru mobilități ale
cadrelor didactice. De asemenea au fost stabiliți anumiți termeni de cooperare didactică și științifică.
De comun acord s-a stabilit încheierea unui protocol pentru mobilități de practică de 1 lună, ale
studenților, în afara programului Erasmus. Ambele universități s-au angajat să asigure accesul în spitale
și cazarea studenților. Astfel, începând din 2017, în fiecare vară 4-5 studenți din Wroclaw fac practică de
vară la Târgu Mureș și 4-5 studenți din Târgu Mureș, la Wroclaw. Este un proiect care se bucură de un
mare succes, Feedback-ul studenților, atât a celor polonezi cât și a celor români fiind excelent și de aceea
consider că acest schimb ar trebui sa continue și în anii următori.
5.5. Acordul de cooperare cu Georgian National University SEU, Georgia – a fost încheiat în anul 2016.
UMF Tîrgu Mureș va colabora cu această universitate nou înființată în Tbilisi, Georgia, în probleme de
reformă curriculară și cercetare științifică.
În anul 2016 s-a încheiat un Acord bilateral Erasmus+ pentru țări partenere, iar în 2017 și 2018 s-a obținut
finanțare pentru un proiect de mobilități în proiectul KA107 (studenți, cadre didactice și personal
administrativ), proiect care este în derulare în acest moment.
5.6. Acordul de cooperare non-Erasmus cu Universitatea Aldo Moro din Bari. În afară de cooperarea în
programul Erasmus care a fost extinsă în anul 2016, între cele 2 universități a fost semnat un acord de
cooperare în afara programului Erasmus+. Vizita delegației UMFTGM la Bari condusă de domnul Rector,
precum și vizita delegației din Bari, la fel condusă de Rectorul acestei universități, au pus bazele unei
colaborări concrete în domeniul educațional și științific. Această colaborare a continuat și pe parcursul
anului 2018, Profesorul Piero Portincasa, coordonatorul acestui proiect din partea universității din Bari,
primind titlul de Doctor Honoris Causa al UMFST.
5.7. Memorandum of understanding cu Universitatea din Szeged, Ungaria. A fost reînnoit în anul 2016
și va constitui, ca și cel precendent, baza pentru colaborările viitoare.
5.8. Acord de cooperare instituțională cu Universidad De Ciencias Medicas de la Habana, Cuba. Acordul
a fost semnat în anul 2015 pentru 5 ani și are ca obiectiv schimb de informații științifico-tehnice și de
personal didactic, realizarea de activități didactice, științifice și culturale comune, crearea de programe
academice comune.
5.9. Memorandum of understanding cu University of Jordan, Amman, Iordania semnat în anul 2015 și
care prevede schimburi de cadre didactice și cercetători, schimburi de studenți, proiecte de cercetare
comune, simpozioane, seminarii și conferințe organizate în comun, schimburi de metodologii și materiale
didactice.
5.10. Acord de cooperare instituțională cu Grodno State Medical University, Grodno, Republica Belarus
semnat de Rectorii celor 2 universități în 2017 pentru o perioadă de 5 ani, cu prelungire automată.
Acordul facilitează schimburi de cadre didactice şi cercetători, doctoranzi, studenți și personal
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administrativ, proiecte de cercetare comune, organizarea în comun de simpozioane, seminarii și
conferințe.
Cu această universitate a fost semnat un acord bilateral Erasmus+ (țări partenere), iar în anul 2018 a fost
câștigat primul proiect Erasmus KA107.
5.11. Un acord similar de cooperare instituțională a fost semnat și cu Belarusian State Medical
University, Minsk, Republica Belarus în anul 2017, pentru o perioadă de 5 ani, cu prelungire automată.
Acest acord are un conținut similar cu precedentul: schimburi de cadre didactice si cercetători,
doctoranzi, studenți și personal administrativ, proiecte de cercetare comune, organizarea în comun de
simpozioane, seminarii și conferințe.
5.12. Memorandum of agreement cu Shantou University, Medical College, China a fost semnat în anul
2018 cu scopul de a permite colaborarea științifică dintre cele două universități pe plan științific și
academic. Existența acestui acord a permis ca un număr de 4 studenți să efectueze o lună de zile de
practică de vară la această universitate în toamna anului 2018. De asemenea, stabilirea relațiilor de
colaborare a permis întocmirea aplicației pentru proiectul Erasmus KA107 și câștigarea unui finanțări
pentru mobilitățile cadrelor și studenților.
5.13. Agreement for Cooperation cu Universitatea din Coreea.
5.14. International Memorandum of Understanding Clemson University USA. A fost semnat în anul 2013
și permite relații de colaborare științifice și academice, schimburi pentru cercetare, training sau teaching.
Împreună cu Prof. Simionescu de la această universitate se desfășoară de câțiva ani, proiecte de cercetare
științifică în UMFST. De altfel Profesorul Simionescu este Doctor Honoris Causa al UMFTST.
5.15. Memorandum of Understanding cu University of Szeged, Hungary, încheiat în anul 2016 stabilește
cadrul în care cele două universități pot derula proiecte de cooperare.
5.16. Memorandum of Understanding cu Vitebsk State University, Belarus. În anul 2019, UMFST
G.E.Palade Tg. Mureș a semnat un Memorandum of Understanding cu această universitate, prin care
ambele părți își iau angajamentul de a susține colaborarea dintre cadrele didactice și cercetători, atât în
ceea ce privește proiecte comune de cercetare, cât și pentru schimbul de bune practici.
5.17. Memorandum of Understanding cu College of Pharmacy, Seoul National University, Coreea de
Sud. Prin semnarea unui MOU cu College of Pharmacy, Seoul National University, UMFST G.E.Palade Tg.
Mureș și-a luat angajamentul de a deveni co-organizator al Second International Conference on
Innovations in Population Health and Personalized Medicine, conferință ce va fi organizată la Bangkok,
Thailanda, împreună cu SNU și School of Pharmacy, Sipahorn University, Thailanda. Conferința va avea
loc în noiembrie 2020. Cele două instituții și-au propus, de asemenea, să înceapă și un schimb de cadre
didactice și studenți, în cadrul Programului Erasmus KA107.
5.18. Memorandum of Understanding cu University of Zagazig, Egipt. Legăturile deja strânse și
colaborarea excelentă începute cu University of Zagazig în domeniul Inginerie au fost extinse pentru
domeniul Medicină și s-a considerat oportună semnarea unui MOU care să ofere cadrul necesar pentru
această colaborare. Acordul prevede sprijinul reciproc pe care cele două universități se oferă să îl asigure
activităților de cooperare dintre departamentele și clinicile din componența lor, dintre cadrele didactice
și cercetători, precum și schimbul de metode și practici pedagogice.
5.19. Memorandum of Understanding cu University of Sfax, Tunisia. UMFST G.E. Palade Tg. Mureș a
identificat în University of Sfax, Tunisia un partener strategic valoros, iar MOU încheiat cu această
universitate în 2019 este în acord cu politica de internaționalizare a universității, continuând seria
parteneriatelor cu universități africane. Colaborarea începută prinde dimensiuni concrete; în anul
universitar 2020-2021 se dorește începerea unui schimb de mobilități ale cadrelor didactice între cele
universități, în cadrul ofertant al Programului Erasmus KA107.
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5.20. Memorandum of Understanding cu University of Miskolc, Ungaria. Având obiectivul comun de a
promova cooperarea în plan intercultural, educațional, științific și tehnologic, UMFST G.E.Palade Tg.
Mureș și University of Miskolc, Ungaria au semnat un acord cadru, în mai 2019, cu ocazia vizitei delegației
române la Miskolc. Acordul prevede promovarea de activități comune de cercetare și educaționale,
realizarea de schimburi de cadre didactice și studenți și încurajarea publicării de articole de specialitate
pertinente în publicațiile universității partenere.
6. Parteneriate internaționale
6.1. Institutul Pasteur Paris Franţa. În anul 2015 a fost semnat un acord bilateral între UMF Târgu Mureş
şi Institutul Pasteur din Paris, prin care acest institut finanţează un număr de studenţi masteranzi, care
beneficiază de o bursă Erasmus de plasament pentru efectuarea de stagii de cercetare în diferitele echipe
de cercetare (”Letter of Intent, under the Erasmus+ Programme, Student Mobility for Traineeship”).
Pentru aceste mobilități au aplicat 2 masteranzi de la Masteratul de cercetare științifică, iar în urma
selecției realizate de Institutul Pasteur, un masterand a obținut o bursă de 5 luni, finanțată parțial din
fonduri Erasmus, parțial din fondurile institutului. Mobilitatea s-a desfășurat în unul din laboratoarele de
cercetare ale Institutului Pasteur, iar rezultatele cercetării s-au materializat printr-o prezentare poster
acceptată la un congres internațional.
6.2. RECIF (Réseau d'Epidémiologie Clinique Internationale Francophone) este o reţea francofonă de
epidemiologie clinică, fondată la Lyon în 1988 de către Universitatea Claude Bernard Lyon 1, Fundația
Merieux şi Hospices Civiles de Lyon, cu sprijinul Ministerului Francez al Afacerilor Externe. RECIF
reprezintă partea francofonă a unei vaste reţele internaţionale de epidemiologie clinică, INCLEN
(International Clinical Epidemiology Network). Principala misiune a RECIF este formarea universitară, prin
promovarea învăţământului şi a cercetării aplicate în epidemiologia clinică în ţările francofone şi
europene. În al doilea rând RECIF îşi propune să realizeze planuri de cercetare în colaborare între diferiţii
parteneri.
UMF Tîrgu Mureş este partener RECIF din anul 2006. În 2006, în urma unei vizite de monitorizare
efectuate de D-na Profesor Helene Pellet, membru fondator al reţelei RECIF, în universitatea noastră a
fost acreditată o Unitate RECIF, a treia din România după cea de la Iaşi şi Bucureşti. Membrii fondatori ai
Unităţii RECIF din Târgu Mureş sunt în principal cadre didactice care, în urma obţinerii unei burse MIRA,
cu sprijinul RECIF, au urmat şi absolvit masterul de formare în epidemiologie clinică de un an de la Lyon.
9 cadre didactice de la UMFST au obţinut astfel de burse MIRA cu sprijinul Unităţii RECIF.
În anul 2014, în urma vizitei oficiale a domnului profesor Pierre Duhaut de la Universitatea din Amiens şi
a domnului profesor Pierre Farge de la Universitatea de Medicină Dentară din Lyon, unitatea RECIF din
Târgu Mureş a fost re-acreditată.
Unitatea RECIF din UMFST G.E.Palade Tg.Mureș contribuie la Newsletter–ul RECIF, elaborat trimestrial ce
cuprinde toate rezultatele ştiinţifice şi profesionale ale membrilor RECIF. Acest Newsletter este postat pe
Site-ul oficial RECIF și este difuzat electronic tuturor partenerilor RECIF. Consider că aceste Newsletteruri constituie un mijloc excelent de a urmări evoluția profesională și științifică a foștilor bursieri, dar în
același timp un mijloc de creştere a vizibilităţii UMFST G.E.Palade.
Creşterea vizibilităţii este realizată, de asemenea, prin participarea la reuniunile anuale ale RECIF,
împreună cu reprezentanți ai tuturor unităților, precum și membrii ai unităților INCLEN. Cu aceste ocazii,
coordonatorul Unității RECIF din Târgu Mureș prezintă rapoarte despre realizările din ultimii ani ai unității,
iar unii dintre foștii bursieri MIRA, prezintă lucrări cu cele mai recente realizări științifice.
7. Proiecte FDI pentru internaționalizarea universității
În anul 2019, a fost câștigat un nou proiect FDI cu titlul " Internaționalizarea ca instrument strategic de
consolidare a vizibilității UMFST din Târgu Mureș: continuitate și noi valențe." - IntUMFTGM (ID proiect:
CNFIS-FDI -2019-0450) cu o finanțare de 440000 lei. Proiectul a avut 4 obiective principale, care au fost
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îndeplinite cu succes până la finele anului 2019. Finanțarea obținută din acest proiect a permis
participarea universității la Conferința NAFSA, cel mai mare târg educațional din lume, care s-a desfășurat
la Washington in luna mai precum și la Conferința și Expoziția Anuală a Asociației Europene pentru
Educație Internațională – EAIE, care s-a desfășurat în septembrie la Helsinki. La ambele conferințe, au
participat și reprezentanți ai Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Ministerului Educației
Naționale, Agenției Naționale Erasmus, UEFISCDI.
8. Alte evenimente.
Organizarea Conferinței Stronger Together: Building Up Security Through Cooperation, Health,
Research and Innovation – iunie 2019 în parteneriat cu Comisia Europeană, Parteneriatul Estic și
Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai", un eveniment al Președinției Române a
Consiliului Uniunii Europene. Cuaceastă ocazie, la Târgu Mureș au venit participanți din statele membre
ale UE (Belgia, Italia, Franța, Bulgaria) și state partenere, precum: Armenia, Azerbaidjan, Republica
Moldova, Belarus, Georgia, Ucraina și altele. Participanții au fost din zona academică, centre de cercetare,
think-tank-uri.
Principala temă dezbătută a fost rolul jucat de cercetare și inovare în dezvoltarea comunității europene
și mai ales cum pot fi atinse obiective majore prin cooperare. Conferința a evidențiat faptul că, în
dezvoltarea cercetării și inovării, cheia este cooperarea prin formarea colectivelor multinaționale de
cercetare, în care fiecare parte vine cu o zonă de excelență. În acest context rolul internaționalizării este
esențial, universitățile, centrele de cercetare trebuind să devină vectori de cooperare multinațională. O
altă concluzie a legat necesitatea de a conecta eficient zona de cercetare universitară cu mediul privat,
prin generarea unor proiecte comune, mutual avantajoase.

Februarie 2020

Profesor Dr. Angela Borda
Prorector Relații Internaționale
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