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RAPORTUL DEPARTAMENTULUI DE RELAȚII INTERNAȚIONALE PENTRU ANUL 2013
Ca o recunoaștere a faptului ca dimensiunea internațională adaugă o plus valoare atât educației cât și
cercetării științifice, principalele orientări și obiective ale Departamentului de Relații Internaționale (DRI)
în anul 2013 au fost să-si extindă și să-și intensifice formele de cooperare internațională, să fie inovatoare
și vizionară în relațiile sale cu toți partenerii, atât din statele europene cât și din cele non-europene, iar
prin valorile pe care le promovează să sporească renumele Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu
Mureș.
Sintetizate, principalele orientări și obiective ale Departamentului de Relații Internaționale în anul 2013,
au fost similare celor din anii anterior:
 promovarea politicii internaționale a universității prin întărirea relațiilor cu partenerii tradiționali și
prin crearea de noi parteneriate inter-universitare în Europa și în spațiul extra-european;
 încurajarea și dezvoltarea mobilităților cadrelor didactice pentru misiuni de predare, dezvoltare
academică și cercetare științifică;
 încurajarea și dezvoltarea mobilităților studenților (din toate cele 3 cicluri de studii universitare)
pentru misiuni de învățământ, stagii clinice/practice și de cercetare științifică;
 promovarea internațională a universității în vederea dinamizării mobilităților de tip „incoming”
pentru studenți, doctoranzi, post-doctoranzi, cercetători și profesori.
În plus față de anii precedenți, atenția DRI s-a concentrat pe demararea procesului de internaționalizare,
internaționalizarea fiind și unul din obiectivele strategice ale Comisiei Europene privind învățământul
superior. Prin internaționalizare înțelegem o deschidere largă către Europa și întreaga lume, pentru studii
și stagii de practică/cercetare pentru studenți, și pentru programe de predare/formare pentru cadrele
didactice. Obiectivele pe care universitatea urmărește să le realizeze prin internaționalizare sunt:
dezvoltarea și armonizarea curriculară în concordanță cu standardele europene, crearea unui învățământ
superior modern, modernizarea infrastructurii suport pentru educație, dezvoltarea si extinderea relațiilor
cu beneficiarii de pe piața muncii din întreaga comunitate europeană.
În relațiile sale cu partenerii UMF Tîrgu Mureș se obligă să promoveze toleranța, să combată xenofobia,
rasismul și să ofere șanse egale de participare în toate programele DRI, tuturor membrilor comunității
academice, fără discriminare de orice fel. În același timp se obligă să trateze conform acelorași principii
toți partenerii externi care efectuează mobilități la UMF Tîrgu Mureș.
În anul 2013 activitatea DRI s-a desfăşoară pe 3 direcţii principale:
1. Programe ale Comunității Europene LLP
2. Programe ale altor organisme sau consorţii academice internaționale
3. Programe de cooperare bilaterală internaţională, altele decât Erasmus

1 ERASMUS +
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Anul 2013 este anul în care consecutiv Call-ului Comisiei Europene, a fost depus dosarul pentru obținerea
unei noi carte Erasmus, Carta ERASMUS +. Printre documentele care au fost necesare la întocmirea
acestui dosar, unul din cele mai importante este Erasmus Policy Statement, în care universitatea își
transpune politica sa legată de relațiile internaționale (document postat pe site-ul Relațiilor
Internaționale). În luna decembrie, printr-o scrisoare oficială, Comisia Europeană a comunicat domnului
Rector că instituției noastre i-a fost acordată noua Cartă Erasmus pentru Învățământ Superior. Acordarea
cartei, dă posibilitate universității să participe la toate activitățile finanțate prin programul Erasmus+.
Noul program, reunește 7 programe de formare profesională a Uniunii Europene( programele LLP,
programul Tineret în mișcare, etc) și în același timp permite colaborări cu universități din afara Europei.
Consecutiv primirii Cartei, la sfârșitul anului 2013, am început încheierea noilor acorduri bilaterale,
conform standarde impuse de noul program.
2 Programe ale Comunităţii Europene LLP
Anul 2013, a reprezentat un an de prelungire a Programului LLP (Lifelong Learning Programe - Învăţare pe
tot parcursul vieţii) 2008-2012 al Comunităţii Europene, până la implementarea noului program Erasmus
+, 2014-2020. Programul LLP, ca și în anii precedenți a fost coordonat de Biroul pentru Programe
Comunitare (BPC) al DRI. Din programele LLP, UMF Tîrgu Mureş face parte din programul ERASMUS şi
este partener la programul sTANDEM.
Biroul pentru Programe Comunitare (BPC):




funcţionează
o pe baza unui regulament elaborat în anul 2012 - Regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea Biroului pentru Programe Comunitare.
o pe baza unor proceduri operaţionale elaborate tot în anul 2012, și revizuite în 2013 pentru
fiecare din cele 4 tipuri de activităţi care se desfăşoară prin BPC: „outgoing students”,
„incomming students”, „outgoing teachers”, „incomming teachers”.
are o organigramă specifică formată din Coordonatorul Instituțional Erasmus și Coordonatori
Departamentali pentru fiecare facultate din cadrul universității. Având în vedere numărul mare de
studenți „incomming ” din anul 2013, a fost numit și un Coordonator „incomming students” care
coordonează activitatea studenților din străinătate, care au ales să efectueze un semestru/an de
studiu sau de practică în UMF Tîrgu Mureș. Organigrama mai cuprinde și un secretar, „Erasmus
officer”, care răspunde de partea administrativă a derulării programului.

2.1. Programul Erasmus
Anul 2013 a reprezentat un an de prelungire a Programului LLP/Erasmus 2008-2012, având în vedere
faptul că în anul 2014, începe noul program al Comunității Europene, Erasmus +. În acest an BPC din UMF
Tîrgu Mureş a funcționat pe baza „Cartei Erasmus extinse” acordată universității în anul 2007, cartă care a
dat posibilitatea aplicării pentru fonduri și desfășurării mobilităților de plasament (stagii practice).
Această prelungire a programului Erasmus a presupus re-negocierea și refacerea tuturor acordurilor
bilaterale cu universitățile partenere, numai pentru anul universitar 2013-2014. În același timp, au fost
încheiate și acorduri noi.
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Numărul de acorduri bilaterale. Numărul de acorduri bilaterale pe baza cărora s-au efectuat mobilitățile
în anul 2013-2014 este de 43 (26 pentru Medicină, 11 pentru Farmacie, 5 pentru Medicină Dentară şi 1
pentru Nutriţie); ele au fost încheiate cu universităţi din Austria, Belgia, Croaţia, Franţa, Germania, Italia,
Lituania, Spania, Turcia, Ungaria, atât pentru mobilități ale studenților, cât și pentru ale cadrelor
didactice.
În anul 2013, au fost încheiate 8 noi acorduri bilaterale cu universități din Franța, Turcia, Ungaria, pentru
Medicină, Medicină dentară și Nutriție. Trebuie subliniat faptul că numărul de acorduri pentru Medicină
Dentară și pentru specializările de scurtă durată, este în creștere în fiecare an.
Tabel 1: Acorduri Erasmus noi, încheiate în anul 2013.
Mobilități
de studiu
studenți

Specializarea

Anul în care
devine
funcțional

Nr.crt.

Numele universității

Mobilități de
predare

1.

Canakkale University,
Turcia

2

3

Medicină

2013

2.

Halic University,
Turcia

1

2

Medicină

2013

3.

Halic University,
Turcia

1

1

Nutriție

2013

4.

Akdeniz University,
Turcia

2

3

Medicină dentară

2014

5.

Universite Claude
Bernard Lyon I, Franta

2
(exista doar 1)

Există deja

Medicină

2014

6.

Universite Claude
Bernard Lyon I, Franta

2

2

Medicină dentară

2014

7.

Suleyman Demirel
University, Turcia

2

2

Medicină

2014

8.

Corvinus University,
Ungaria

2

2

Nutriție

2014

Aceste noi acorduri oferă:



12 de noi posibilităţi de mobilităţi de predare pentru profesori
14 de noi posibilităţi de mobilităţi de studiu pentru studenţi
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un număr mai mare de acorduri pentru facultatea de Medicină dentară, de la 4 mobilităţi pentru
studenţi până în anul 2012, la 15 începând cu 2014 şi de la 2 mobilităţi de predare la 11 mobilități,
începând cu anul 2014.
mobilități pentru studenții de la Nutriție: de la 2 la 6 începând cu anul 2014.

Datorită unei promovări adecvate a programului Erasmus, în anul universitar 2013-2014, o serie de
studenți de la Facultatea de Medicină Limba Engleza, au obținut burse de studiu în străinătate. Este
pentru prima dată că și această categorie de studenți participă la mobilități Erasmus.
Finanţarea programului Erasmus este asigurată de ANPCDEFP (Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare) şi este completată din fondurile UMF prin plata cheltuielilor legate de transport pentru toţi
bursierii Erasmus, incluzând atât mobilitățile de predare cât și mobilitățile de studiu și de plasament ale
studenților. Finanţarea asigurată de ANPCDEFP a înregistrat o substanţială creştere și în anul 2013. Putem
spune că în anul 2013 DRI a primit cea mai mare finanțare, constând dintr-o finanţare de bază, 263.123
Euro. Ca și în anul trecut, a fost solicitată acordarea unei finanţări suplimentare de 75.579 Euro pentru
mobilităţile cadrelor didactice, mobilitățile de plasament și de prelungire a perioadei de studiu pentru
studenți.
Tabel 2: Evoluţia financiară a finanțării Erasmus pe ani și în Euro:
20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

9.873

50.787

30.029

70.220

71.876

125.227

210.429

20132014
263.123 +
cerere pentru
suplimentarea
fondurilor de
75.579 Euro

a) Mobilităţile pentru studenţi, de studiu şi de plasament – „out-going students”
Bursele Erasmus se adresează în primul rând studenţilor şi dezideratul major este creşterea numărului de
mobilităţi, adică încurajarea studenţilor de a efectua unul sau două semestre de studiu sau 3 luni de
practică (plasament) într-o ţară a Uniunii Europene.
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,
site-ul UMF şi prin ligile studenţilor.
Recunoaşterea perioadelor de studii (SMS) sau de plasament (SMP), efectuate de studenţii UMF Tîrgu
Mureş în cadrul programului Erasmus la instituţii de învăţământ superior sau unităţi sanitare din
străinătate, pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS), se face pe baza Regulamentului de
recunoaştere a perioadelor de studiu efectuate în străinătate, elaborat în anul 2012.
Mobilităţile de studiu (SMS). Numărul de acorduri bilaterale încheiate nu este niciodată echivalent cu
numărul de mobilităţi de studiu/plasament pentru studenţi. Numărul de mobilităţi studenţeşti (de studiu
sau de plasament) depind de fondurile alocate de ANPCDEFP. Cum finanţarea acestor programe se face
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pe principiul „past-performance”, creşterea numărului de mobilităţi de studiu de la 6 în 2006, la 50
mobilități în 2013 s-a realizat prin :




încurajarea studenţilor de a pleca prin sistemul de autofinanţare (0 grant student)
sprijinul financiar acordat de conducerea universităţii prin plata cheltuielilor de deplasare ale
studenţilor şi prin plata integrală a unui număr important de burse
transferarea de fonduri de la alte tipuri de activităţi spre mobilităţile studenţeşti de studiu.

Tabel 3: Evoluția mobilităţilor de studiu pentru studenţi, pe ani și programe de studiu
Facultatea
Medicină
Farmacie
Medicină
dentară
Nutriție

20062007
6
0
0

20072008
14
3
1

20082009
14
2
2

20092010
21
2
0

20102011
16
5
4

2011-2012

2012-2013

32
9
3

39
5
4

2013-2014
35
2
13

2

Fig. 1: Evoluția mobilităților de studiu pentru studenți, pe ani și programe de studiu

Mobilităţile de plasament (SMP) (stagii de vară) pentru studenţi au început să fie finanţate în anul
universitar 2007-2008 şi pe parcurs au înregistrat o creştere constantă. În anul 2013, numărul de
mobilități de plasament este de 150, număr care este aproape dublu față de numărul din anul precedent.
Acest fapt este o indiciu clar că în medicină, mobilitățile de plasament reprezintă cel mai mare succes al
mobilităților Erasmus . Consider că 2 sunt cauzele majore:
 studentul nu este obligat să se integreze într-un sistem de învățământ diferit de cel cu care este
obișnuit și să dea și mai ales să ia examene și să se întoarcă acasă cu un anumit număr de credite
pentru ca mobilitatea de studiu sa-i fie validată
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practica de vară nu presupune susținerea unui examen, ci doar efectuarea unui stagiu în
străinătate, ceea ce îi dă posibilitatea studentului de a-și cântări capacitățile profesionale, de a
acumula cunoștințe și abilități noi, și a se asigura că se va putea/sau nu integra într-un sistem
diferit.

Tabel 4: Evoluția mobilităților de plasament la studenți, pe programe de studiu
Facultatea

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Medicină
Farmacie
Med. dentară
TOTAL

9
1
0
10

12
1
0
13

24
0
0
24

19
3
1
23

30
3
11
44

55
6
26
87

2013-2014

150
150

Fig. 2: Evoluția mobilităților de plasament pentru studenți, pe programe de studiu

De menţionat, faptul că la aceste tipuri de mobilităţi pot participa şi doctoranzii care nu beneficiază de
burse doctorale finanţate din fonduri europene. În anul 2013, un număr de 4 studenți doctoranzi (3 de la
Medicină și 1 de la Medicină dentară), au beneficiat de burse de plasament și au efectuat stagii la diferite
universități partenere.
Tabel 5: Mobilitățile de plasament ale studenților doctoranzi
Nr.
crt.
1.
2.

3.

Nume și prenume

Facultatea

Bădescu Alexandra Mihaela
Căpraru Oana Maria

Medicină
Medicină

David Ana

Medicină

Instituția gazdă
Universitatea din Rouen, Franța
Institutul de Medicină Experimentală a
Academiei Maghiare de Ştiinţe, din
Budapesta, Ungaria
Universitatea Semmelweis, Budapesta,
Ungaria
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4.

Gyergyay Reka

Medicină dentară

Universitatea Semmelweis,Budapesta,
Ungaria.

b) Mobilităţile de predare pentru cadre didactice - „out-going teachers”
Până în anul 2012, numărul de mobilităţi de predare pentru profesori a fost foarte mic, între 3 şi 7,
creşterea acestui număr prin sistemul de finanţare „past-performance” fiind extrem de dificilă. Principalul
motiv al neparticipării cadrelor didactice la acest tip de mobilitate a fost finanțarea insuficientă. În anul
universitar 2012-2013, prin alocarea unor fonduri suplimentare de la ANPCDEFP, precum și prin cofinanțarea acordată de conducerea universității constând în plata cheltuielilor legate de deplasare, un
număr de 40 de cadre didactice au participat la misiuni de predare. Din rapoartele efectuate la sfârșitul
mobilității, am constatat că în marea majoritate, aceste mobilități au fost un adevărat succes. Acesta este
motivul pentru care în acest an, 2013-2014, un număr de 50 de cadre didactice s-au înscris la competiție.
Avem speranța că prin acordarea suplimentării de fonduri solicitată de la Agenția Națională, toate aceste
cadre didactice vor pleca în mobilitate. În graficul de mai jos se poate observa evoluția numărului de
mobilități, pe ani.
Fig. 3: Evoluția mobilităților de predare pentru cadrele didactice

c) Mobilităţile pentru studenţi, de studiu şi de plasament – „incoming students”
Până în anul universitar 2011-2012 numărul de studenţi veniţi în universitatea noastră cu burse Erasmus
din ţari ale UE a fost foarte mic. În anul universitar 2013-2014, numărul acestor studenți este foarte mare:
18 studenți veniți cu burse de studiu și 5 studenți veniți pentru un an de zile cu burse de plasament.
Este pentru prima dată că universitatea este gazda unui număr atât de mare de studenți incoming.
Numărul mare de studenți, mai ales a celor veniți cu burse de studiu, a impus desemnarea unui
coordonator departamental suplimentar, dedicat în mod special acestor studenți, pentru consiliere
profesională, consiliere pentru rezolvarea problemelor legate de cazare, viza de ședere, întocmirea
orarului, programarea stagiilor, a examenelor și pentru elaborarea actelor de studiu doveditoare ale
efectuării mobilității. De asemenea la BPC s-a deschis un Registru Matricol pentru înregistrarea
rezultatelor obținute la examene.
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Tabel 6: Evoluția numărului de ˶incoming students”, pe tipuri de mobilitate.
Tipul de
mobilitate
SMS
SMP
Total

2007-2008
0
6
6

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2
0
2

3
1
4

5
0
5

8
0
8

1
16
17

2013-2014
18
5
23

Fig. 4: Evoluția numărului de ˶incoming students”

d) Mobilităţi de predare pentru cadre didactice – „incoming teachers”
Numărul de cadre didactice venite prin programul Erasmus a fost de asemenea foarte mic şi foarte
variabil de-a lungul acestui interval. Ca și în anul trecut, numărul de cadre didactice ce au vizitat
universitatea pentru programe de predare este de 5. În tabelul prezentat mai jos, se poate observa gradul
didactic și universitatea parteneră a cadrelor didactice care au vizitat universitatea în anul 2013.
Majoritatea acestor mobilități s-au realizat ca răspuns pozitiv la mobilitățile realizate de cadrele didactice
din universitatea noastră.
Tabel 7: Evoluția numărului „incoming teachers”- programul Erasmus
2007-2008
1

2008-2009
2

2009-2010
0

2010-2011
4

2011-2012
0

2012-2013
5
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Tabel 8: „incoming teachers” veniți prin programul Erasmus în anul 2013
Nr.
Crt.

Nume si prenume

Universitatea de origine

Facultate

1. Prof. Dr. Andreas Bock

Universitatea din Viena, Austria

Medicina

2. Assist. Prof. Dr. Nenad Judas

Universitatea din Zagreb, Croatia

Farmacie

3. Prof. Dr. Ibrahim Hanifi Ozercan

Universitatea din Firat, Turcia

Medicina

4. Prof. Dr. Ismet Rezani Toptanci

Universitatea din Dicle, Turcia

Medicina dentara

5. Prof. Dr. Ozkan Adiguzel

Universitatea din Dicle, Turcia

Medicina dentara

2.2. Proiectul sTandem
Proiectul sTandem (Standardized Linguistic Examinations For Medical Purposes) este un proiect
multinaţional finanţat de LLP (2011 – 2014), al cărui scop este de a crea instrumente de evaluare
standardizate ale competenţelor lingvistice în domeniul medical, în conformitate cu Cadrul European
Comun de Referință pentru Limbi (CECRL). Acest lucru va permite în final eliberarea unui certificat
internațional standardizat de cunoştinţe lingvistice.
Consorțiul proiectului este format din importante centre de cercetare din Austria, Franța, Malta, Olanda,
Japonia, Polonia, România, Ungaria și Marea Britanie, specializate în predarea și testarea abilităţilor de
folosire a limbilor străine în scopuri profesionale. UMF Tîrgu Mureş este partenerul 6 în acest proiect.
Principalele obiective ale proiectului sunt:




elaborarea unor seturi de teste pentru engleza medicală pentru mai multe nivele de competenţă;
traducerea acestui set de teste în limbile germană, franceză, poloneză, română și maghiară;
organizarea mai multor centre de examinare sTANDEM în Europa şi în afara Europei
- formarea examinatorilor sTANDEM.
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Principalele activităţi realizate de responsabilii proiectului de la UMF Tîrgu Mureş în anul 2013, în cadrul
întâlnirilor face-to-face de la Cracovia, Innsbruck, Malta, în teleconferinţe de lucru şi de validare a testelor
dezvoltate, au fost realizate următoarele activități, împreună cu partenerii proiectului:
- întocmirea specificaţiilor şi descriptorilor pentru partenerii care dezvoltă testele de examen: writing,
listening, reading, speaking (aptitudini de comunicare în scris, comprehensiunea orală, comprehensiunea
textului la citire, comunicări orale)
- întocmirea chestionarelor Language needs analysis for medical purposes, distribuirea lor şi evaluarea pe
baza răspunsurilor primite
- diseminare: întocmirea broşurii sTANDEM, crearea paginii web pentru sTANDEM
- invitarea colaboratorilor externi ca parteneri sTANDEM: cei care au oferit materialele lor pentru a fi
folosite la întocmirea testelor sTANDEM (copyright permission), instituţii care doresc în viitor să devină
puncte de examinare pentru sTANDEM
- întocmirea, corectarea şi revizuirea textului din cartea Manual for test developers
- validarea finală şi tipărirea cărţii Manual for test developers
- întocmirea, corectarea şi revizuirea textului din Manual for test evaluators
- validarea finală şi tipărirea manualului Manual for test evaluators
- formarea comisiilor de evaluare a testelor întocmite
- instruirea partenerilor care participă la dezvoltarea testelor
- instruirea partenerilor care evaluează testele dezvoltate
- instruirea examinatorilor sTANDEM
- instruirea formatorilor de examinatori sTANDEM
- întocmirea unei broşuri pentru candidaţi (Handbook for Candidates) - varianta provizorie
- întocmirea şi validarea a mai multor seturi de teste pentru examenul scris şi oral, nivelele B1, B2, C1 şi
pentru diferite specialităţi medicale (medicină generală, asistenţi medicali, farmacie)
- obţinerea oficială a permisiunilor pentru folosirea materialelor protejate de legea proprietăţii
intelectuale
- acceptarea afilierii unor noi parteneri (17 parteneri care ne sprijină cu diferite materiale şi ajutoare, 11
parteneri asociaţi)
- promovarea sTANDEM la întâlnirea oficială din Malta cu reprezentanţii mass media, corespondenţi
oficiali a mai multe ţări
- pretestarea testelor dezvoltate
- întocmirea periodică a raportărilor de progres

3. Programe ale altor organisme sau consorţii academice internaționale (DAAD, CEEPUS, Fulbright,
COST)
Pentru programele DAAD, Fulbright, COST, aplicaţiile fiind individuale, DRI oferă doar sprijin logistic (ex.
actualizarea periodică a informaţiilor, sprijin pentru întocmirea documentelor).
Programul CEEPUS
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, Bosnia-Herțegovina,
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Croația, Republica Cehă, Ungaria, Macedonia, Montenegro, Polonia, România, Serbia, Slovacia, şi
Slovenia, la care au aderat mai târziu Pristina-Kosovo şi Republica Moldova.
Facultatea de Farmacie din UMF Tîrgu Mureş 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
UMF Tîrgu Mureş. Începând cu această dată, denumirea reţelei s-a modificat în RO-0010.
Activităţi desfăşurate în cadrul reţelei CEEPUS în anul 2013:
1. Deplasări desfăşurate în cadrul reţelei CEEPUS în anul 2013:






Mobilităţi ale cadrelor didactice/doctoranzilor de la UMF Tg. Mureş la alte centre universitare din
străinătate, participante la reţeaua RO-0010-07-1213: 4 cadre didactice și 1 doctorand au beneficiat
de mobilităţi de predare în alte centre universitare partenere în reţeaua CEEPUS din străinătate
(Croaţia, Cehia, Slovacia, Republica Moldova)
Mobilități ale cadrelor didactice/doctoranzilor din alte centre universitare la UMF Tîrgu Mureş: 2
cadre didactice și 2 doctoranzi, din Republica Moldova și Ungaria, au fost oaspeții universității
noastre, ca beneficiari ai mobilităților CEPUS.
Participarea la Şcoala de vară CEEPUS: 13th International Symposium and Summer Scool on
Bioanalysis, Debrecen, Ungaria, 27 iunie-07 iulie, 2013. Organizator: Universitatea din
Debrecen,Ungaria, președinte: Conf. Dr. Attila Gaspar (Pagina web: http://13isssb.unideb.hu/ )

La acest simpozion internaţional, membrii rețelei CEPUS din universitatea noastră au prezentat 5 lucrări,
un poster și 4 prezentări orale .


Teze de doctorat susţinute de cadre didactice/doctoranzi UMF Tîrgu Mureş în anul universitar
2012/2013, care conţin rezultate obţinute datorită unor colaborări cu parteneri din reţeaua
CEEPUS:
o

Alina Balint: “Blocante beta-adrenergice – capcane de radicali liberi”, susținere: 08.02.2013

o

Emoke Redai: “Tehnologia obținerii, studiul fizico-chimic, respectiv biofarmaceutic al
complecșilor de incluziune al statinelor”, susținere: 07.03.2013.

o

Brigitta Simon: “Studii asupra separării simultane ale unor compuși antimicrobieni în
amestecuri complexe”. susținere: 07.03.2013

4. Programe de cooperare bilaterală internaţională, altele decât Erasmus
Pentru coordonarea şi managementul acestor programe a fost numit un responsabil în anul 2012.
4.1. Universităţi partenere
Lista universităţilor cu care UMF Tîrgu Mureş are acorduri de colaborare didactică şi ştiinţifică:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Universita degli Studi di Parma, Italia din 2005
Universitatea din Szeged, Ungaria (Farmacie) din 2006
Universitatea din Debrecen (Medical and Health Science Centre) Ungaria (Medicină) din 2004
Universitatea din Debrecen (Medicină Dentară) din 2011
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţeanu”, Republica Moldova din
2008
Universitatea Semmelweis, Budapesta, Ungaria din 2008
Institutul Oncologic din Budapesta, Ungaria
Universitatea din Pecs, Ungaria din 2006
Universitatea Claude Bernard, Lyon 1, Franţa, din 2007
Universitatea din Granada, Spania din 2006
Campus Bio-Medico of Rome, Italy din 2010
Korea University, Korea din 2009

4.2. Acorduri de cooperare bilaterală
4.2.1. Acordul de cooperare bilaterală cu Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae
Testemiţeanu”, Republica Moldova
UMF Tîrgu Mureş 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.
Începutul aparține Facultății de Farmacie din Tîrgu Mureș. Un cadru didactic de la această facultate a
susţinut unui ciclu de cursuri tematice și lecţii publice cu 50 profesori invitaţi, la Chisinău.
4.2.2. Acordul de cooperare bilaterală cu Universitatea Claude Bernard, Lyon 1, Franţa
Acest acord a fost semnat pentru prima dată în anul 2007 şi a fost reactualizat în anul 2011. Acest acord
bilateral permite cadrelor didactice şi studenţilor de la UMF Tîrgu Mureş 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, UMF Tîrgu Mureș a
obținut 7 asemenea burse.
În anul 2013, a fost depus din nou un asemenea dosar pentru obținerea unei burse de cercetare în
domeniul endocrinologiei.
4.2.3. Acordul de cooperare cu Universitatea Semmelweis din Budapesta, Ungaria
Acordul de colaborare bilaterală nr. 6239/04.07.2008 încheiat între Universitatea Semmelweis din
Budapesta şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş a expirat în luna iunie a anului 2013
și în prezent se lucrează la semnarea noului contract care va include detaliile conlucrării mai bune între
cele două Școli Doctorale cu definirea foarte clară a conducerii în cotutelă a doctoratelor. Cu toate astea
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și în anul 2013 au fost continuate cele două proiecte, cu toate că participarea bilaterală a fost mult redusă
față de anii precedenți.


Programul Burse pentru stagii de perfecţionare

Bursele pentru stagii de perfecționare reprezintă un program de încurajare şi facilitare a pregătirii
profesionale, adresându-se cadrelor didactice tinere şi doctoranzilor.
Dintre cadrele didactice din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş au fost la
Budapesta Dr. Zuh Sándor, dr. Sólyom Árpád, care au beneficiat de o bursă (diurnă) şi cazare asigurată de
universitatea gazdă.


Programul Profesori invitaţi

Programul are în vedere facilitarea contactului profesional dintre cadrele didactice ale celor două
universităţi, reînnoirea şi dezvoltarea legăturilor deja existente, respectiv va oferi posibilitatea demarării a
unor proiecte comune de cercetare în cadrul UE. Oferă posibilitate Şefilor de Disciplină de a invita cadre
didactice din cadrul Universităţii Semmelweis din Budapesta pentru a susţine cursuri studenţilor U.M.F.,
în conformitate cu programa analitică a Disciplinei
În anul 2013 au fost în vizită la Disciplinele noastre: Prof. Dr. Hangody László, Prof. Dr. Gál János, Prof. Vizy
E. Szilveszter, Prof. Dr. Rácz Károly.
De asemenea a fost finalizată proiectul cu nr. POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/80641 cu UMF Semmelweis
"Excelență in formarea doctorală prin implementarea unui model European consacrat" condusă de Conf.
Dr. Pop Tudor Sorin în cadrul căruia 25 de doctoranzi din cadrul UMF Tîrgu Mureș au avut posibilitatea de
a vizita disciplinele Universității Semmelweis, conlucrarea finalizându-se în mai multe lucrări științifice
comune.
Un lucru îmbucurător este faptul că Universitatea Semmelweis din Budapesta, condusă de Dl.-ul rector
Prof. Dr. Szél Ágoston cât şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, condusă de Dl.-ul
rector Prof. Dr. Leonard Azamfirei au fost de acord cu continuarea colaborării şi ne-au fost puse la
dispoziţie sursele financiare necesare pentru derularea în condiţii normale a proiectelor existente.
4.2.4. Acordul de cooperare cu Institutul Oncologic, Ungaria
Programul are în vedere facilitarea organizării de doctorate în cotutelă, coordonate de cadre didactice din
ambele instituții, în baza unui acord guvernamental preexistent. Și în anul 2013, au fost susținute teze de
doctorat realizate de doctoranzi de la Institutul Oncologic Budapesta, doctoranzi ai Universității noastre,
au fost derulate examene/referate a doctoranzilor de la Institutul Oncologic Budapesta, în comisii mixte și
au continuat vizitele de lucru la cele două instituții pe teme de interes comun (anatomie patologică,
chirurgie, etc.).
5. Afilieri internaţionale
UMF Tîrgu Mureş este afiliată la următoarele organizaţii profesionale internaţionale:


EUA - European University Association
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AMEE - An International Association for Medical Education
CIDMEF – Conférence Internationale des Doyens et des Facultés de Médecine d'Expression Française
ADEE – Association for Dental Education in Europe
EAFP - European Association of Faculties of Pharmacy

6. Parteneriate internaționale
a) 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 in colaborare între diferiţii
parteneri.
UMF Tîrgu Mureş este partener RECIF din anul 2006. În acest an, în urma unei vizite de monitorizare
efectuate de D-na Profesor Helene Pellet, membru fondator al reţelei RECIF, în UMF Tîrgu Mureş a fost
acreditată o Unitate RECIF, a treia din România după cea de la Iaşi şi Bucureşti. Membrii fondatori ai
Unităţii RECIF din Tîrgu 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.
Acţiuni realizate cu sprijinul reţelei RECIF din Lyon în anul 2013:





depunerea unui dosar pe o temă de cercetare în endocrinologie pentru obținerea unei burse MIRA,
bursă de formare profesională și cercetare științifică;
întocmirea trimestrială a Newsletter-ului pe baza datelor solicitate de la toţi membrii, care este
postat pe Site-ul oficial și este difuzat electronic tuturor partenerilor RECIF. Consider că aceste
Newsletter-uri constituie un mijloc excelent de a urmări evoluția profesională și științifică a foștilor
bursieri, dar în același timp de creştere a vizibilitatea UMF Tîrgu Mureş.
participarea la reuniunea anuală ale RECIF „Adunarea Generală”care a fost organizată de Unitatea
RECIF din Cluj-Napoca în luna septembrie. La această reuniune au participat reprezentanți ai tuturor
unităților, precum și membrii ai unităților INCLEN. Cu această ocazie, coordonatorul Unității RECIF din
Tîrgu Mureș a prezentat un raport asupra realizărilor din ultimii ani ai unității, iar unii din foștii
bursieri MIRA, au prezentat postere cu cele mai recente realizări științifice.

b) MEDINE II
La începutul anului 2013, am constituit și am trimis domnului Prof. Allan Cummings de la Universitatea
din Edinburgh, coordonatorul proiectelor MEDINE precedente, documentele necesare pentru participarea
universității într-un nou proiect european MEDINE. Din păcate proiectul nu a obținut finanțare din partea
Comunității Europene.
Tîrgu Mureș, 15.02.2014

Prorector Relații Internaționale
Prof. Dr. Angela Borda
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