RAPORT RELAȚII INTERNAȚIONALE PENTRU ANUL 2016
Orientările și obiectivele Departamentului de Relații Internaționale (DRI) în anul 2016 au fost similare cu
cele ale anilor anteriori: extinderea formelor de cooperare internațională, adoptarea unei atitudini
inovatoare și vizionare în relațiile sale cu toți partenerii, creșterea vizibilității și renumelui Universității de
Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș. Demarată în anii anteriori, o atenție particulară s-a acordat
procesului de internaționalizare a universității, având în vedere că acesta este unul din obiectivele strategice
ale Comisiei Europene privind învățământul superior. 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 centrat pe student, modernizarea infrastructurii
suport pentru educație, 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.
În toate activitățile sale DRI din UMF Tîrgu Mureș adoptă o atitudine transparentă și oferă șanse egale, fără
discriminare de orice fel, de participare la toate programele sale tuturor membrilor comunității academice;
în același timp promovează toleranța, combate discriminarea rasială și xenofobia. DRI tratează conform
acelorași principii toți partenerii externi cu care UMF Tîrgu Mureș are relații de colaborare.
Cele mai importante realizări ale departamentului, exprimate în mod sintetic, au fost:
- obținerea unei finanțări substanțiale pentru mobilitățile Erasmus+, cea mai mare raportat la toate
universitățile de medicină şi farmacie din țară
- câștigarea unui proiect Erasmus +, de tip Parteneriate strategice
- creșterea numărului de acorduri bilaterale prin extinderea celor existente, dar și prin încheierea de
acorduri noi
- încheierea de acorduri bilaterale Eramus cu țări din afara spațiului european
- creșterea numărului de mobilități de studiu și mai ales de plasament pentru studenți din toate cele
trei cicluri (licență, master, doctorat)
- creșterea semnificativă a numărului de studenți incoming
- creștera semnificativă a numărului de cadre didactice incoming
Structura și funcționarea Departamentului de Relaţii Internaţionale
Departamentului de Relaţii Internaţionale este plasat sub directa responsabilitate a Rectorului și a unui
Prorector responsabil cu Relațiile Internaționale. El cuprinde şi Biroul Erasmus +, precum şi un birou nonErasmus. Aceste birouri funcţionează în baza următoarelor regulamente şi proceduri, care au fost revizuite
periodic:
a. Regulamente:
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de Relaţii Internaţionale
- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Biroului Erasmus+ din 2015
- 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 obținute prin burse non-Erasmus

b. Proceduri
- Procedură Operaţională privind modalitatea de venire a studenților străini cu burse Erasmus în
România
- Procedură Operaţională privind modalitatea de plecare a studenților cu burse Erasmus în
străinătate
- Procedură Operaţională privind activitatea de plecare a cadrelor didactice în cadrul programului
Erasmus pentru stagii scurte de predare în străinătate
- Procedură Operațională privind venirea cadrelor didactice din universitățile partenere
- Procedură Operaţională privind activitatea de plecare a personalului didactic cu funcții
administrative și a personalului nedidactic în cadrul programului Erasmus pentru stagii scurte de
formare în străinătate
- Procedură Operaţională privind modalitatea de venire a studenților străini în România pentru a
efectua studii în calitate de free movers/visiting students.
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+
- Coordonatori Departamentali pentru facultatea de medicină, farmacie şi medicină dentară, care
coordonează activitatea specifică fiecărei facultăţi
- Coordonator „incomming students”, care coordonează activitatea studenților din universitățile
partenere, care au ales să efectueze un semestru/an de studiu sau de practică în UMF Tîrgu Mureș.
- Coordonator “burse de plasament” – este o poziţie nou înfiinţată în anul 2014, având în vedere
numărul mare de mobilităţi de plasament (practică, stagiu) pe care studenţii UMF au posibilitatea să
le efectueze.
- 2 secretari, „Erasmus officer”, care răspund de partea administrativă a derulării programelor
Erasmus+ precum şi a programelor non-Erasmus+.
DRI colaborează cu comisiile de Relaţii Internaţionale de la Senat şi cu cele de la nivelul fiecărei facultăţi.
Activitatea DRI în anul 2016, 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
I. Programul Erasmus+
Programul Erasmus+ funcţionează pe baza Cartei Erasmus + pentru Învățământ Superior acordată
instituției noastre de către Comisia Europeană. Acordarea cartei, dă posibilitate universității să acceseze
oricare din activitățile finanțate prin programul Erasmus +.
In anul 2016, au fost aplicate și câștigate două tipuri de proiecte: proiecte de mobilitate și proiecte de
parteneriate stategice.

1. Proiecte de mobilitate
Proiectele de mobilitate se pot desfășura numai cu universitățile cu care se încheie Acorduri bilaterale,
încheiate specific pentru fiecare facultate şi pentru fiecare program de licenţă: Medicină, Farmacie,
Medicină Dentară, Nutriţie și dietetică şi Educaţie fizică şi sport (Ştiinţele motricităţii).
Numărul de acorduri bilaterale. Din tabelul 1 se poate observa că numărul de acorduri bilaterale a crescut
progresiv în fiecare an.
Tabel 1: Evoluţia numărului de acorduri bilaterale între 2011-2016.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

24

35

43

59

72

77

În 2016 au fost încheiate 6 noi acorduri bilaterale cu universități din Cehia, Polonia, Portugalia, Turcia,
Letonia, Ungaria, pentru Medicină, Farmacie, Nutriţie şi dietetică şi pentru Educaţie fizică şi sport şi s-au
efectuat 6 extinderi ale acordurilor bilaterale deja existente.
Numărul total acorduri bilaterale încheiate până în prezent este de 77 (33 pentru Medicină, 20 pentru
Farmacie, 10 pentru Medicină Dentară, 5 pentru Nutriţie şi 9 pentru Educaţie fizică şi sport) repartizate ca
număr pe ţări, după cum urmează: Austria – 1, Belgia – 1, Cehia – 2, Croația -1, Franța – 7, Germania – 4,
Italia – 9, Letonia 1, Lituania – 1, Polonia – 1, Portugalia – 3, Slovacia - 1, Spania – 4, Turcia – 25, Ungaria 16
În tabelul 2 sunt defalcate pe programe de studii și comparativ cu anul 2015, acordurile bilaterale încheiate
până în prezent.
Tabel 2: Numărul de acorduri bilaterale, pe programe de studii, din anul 2016, comparativ cu 2015.
MEDICINĂ
33/31

FARMACIE

MEDICINĂ DENTARĂ

NUTRIȚIE

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

20/12

10/10

5/3

9/3

În afară de creşterea numărului de acorduri bilaterale și a numărului de mobilități prevăzute în aceste
acorduri, în anul 2016 s-au încheiat și Acorduri bilaterale Erasmus+ cu state din afara Comunităţii Europene:
- Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Ewdokimov, Rusia
- Universitatea Nicolae Testemițanu din Chișinău Republica Moldova
- Tbilisi State Medical University, Georgia.
Este în curs elaborarea unei aplicații pentru obţinerea fondurilor necesare realizării colaborării/mobilităţilor
cu aceste țări non-UE (numite țări partenere), prin proiectul "Higher education student and staff mobility
between Programme and Partner Countries", care va fi depus în luna februarie 2017.
De asemenea, a fost încheiat un acord cu un institut de cercetare, Institutul Pasteur din Paris, Franța sub
forma de ”Letter of Intent, under the Erasmus+ Programme, Student Mobility for Traineeship” pentru
mobilități pentru masteranzi. 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.

Participarea studenţilor de la medicină în limba engleză. La programul Erasmus au participat şi studenți de la
Facultatea de Medicină Limba Engleza: 5 studenți în total, 1 student a beneficiat de bursă de studiu, 4 de
burse de plasament.
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 și parțial ale cadrelor didactice. Ca şi în anii 2014 şi 2015, și în anul 2016 UMF Tîrgu Mureş a
primit cea mai mare finanțare de bază dintre toate universitățile de medicină şi farmacie din România,
mai mare chiar decât unele universități mari, cu număr mult mai mare de studenţi decât universitatea
noastră. Cu ocazia reuniunii anuale organizate de Agenţia Naţională, în toamna anului trecut, UMF Tîrgu
Mureş a fost evidențiată ca fiind a 2-a universitate din ţară în ceea ce priveşte creşterea numărul de
mobilităţi şi cu cea mai mare absorbţie de fonduri europene.
Tabel 3: Evoluţia finanțării programului Erasmus pe ani și în Euro:
20062007

9.873

20072008

20082009

50.787

30.029

20092010

20102011

70.220 71.876

20112012

125.227

20122013

20132014

210.429

338.702

20142015

20152016

509.620

716.810

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 mobilități de studiu sau de practică (plasament) într-o
ţară a Uniunii Europene. Prin programul Erasmus+, studenţii pot efectua până la 24 de luni de mobilitate pe
program de studiu, adică un număr dublu faţă de vechiul program Erasmus. Promovarea programului
Erasmus prin diferite mijloace a avut ca rezultat înscrierea unui număr tot mai mare de studenți pentru
obținerea acestor tipuri de burse, în așa fel încât în momentul de față, există o adevărată competiție pentru
obținerea bursei. La creșterea numărul de aplicații ale studenților, a contribuit și feed-back-ul extrem de
pozitiv al foștilor bursieri Erasmus. De asemenea, anual Biroul Erasmus + organizează un eveniment de
promovare a programului numit "Erasmus Open Days", care se adresează în special studenților din anii
mici. Cu această ocazie foștii studenți Erasmus își prezintă experiențele profesionale și sociale din timpul
mobilităților.
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 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/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 2015, în baza sistemului de credite transferabile
(ECTS).

Mobilităţile de studiu (SMS – Students Mobility for Studies). 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) depinde de fondurile alocate de ANPCDEFP. Cum
finanţarea acestor programe se face pe principiul „past-performance”, creşterea numărului de mobilităţi de
studiu de la 6 în 2006, la 119 mobilități în 2016 s-a realizat prin :
-

depunerea și câștigarea aplicațiilor pentru suplimentarea fondurilor Eramsmus de la Agenția
Națională Erasmus +
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
transferarea de fonduri de la alte tipuri de activităţi spre mobilităţile studenţeşti de studiu.

Tabel 4: Mobilităţile de studiu pentru studenţi, au avut următoarea evoluţie:
Facultate
Medicină
Farmacie
Medicină
Dentară
Nutriție
și
dietetică
Total

20062007
6
0
0

20072008
14
3
1

20082009
14
2
2

20092010
21
2
0

20102011
16
5
4

20112012
32
9
3

20122013
39
5
4

0

0

0

0

0

0

2

6

18

18

22

25

44

50

20132014
35
2
13

20142015
76
9
19

20152016
82
16
21

0

2

0

50

106

119

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

Mobilităţile de plasament (SMP – Student Mobility Placement) (stagii de vară) pentru studenţi au început să
fie finanţate în anul universitar 2007-2008 şi pe parcurs au înregistrat o creştere constantă, după cum se
observă în tabelul 5 şi figura 2. În fiecare an se înregistrează un număr din ce în ce mai mare de aplicații

pentru acest tip de burse (exemplu pentru bursele din anul 2017 am avut 560 de aplicații). Acest lucru este
un indiciu clar că în medicină şi farmacie, 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 susţină și mai ales să promoveze examene și să se întoarcă acasă cu un anumit număr
de credite pentru ca mobilitatea de studiu să-i fie validată
 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 medical diferit.
Tabel 5: Mobilităţile de plasament pentru studenţi, au avut următoarea evoluţie
Facultatea
Medicină
Farmacie
Medicină
Dentară
BFK
Nutriție și
dietetică
TOTAL

20072008
9
1
0

20082009
12
1
0

20092010
24
0
0

20102011
19
3
1

20112012
30
3
11

20122013
55
6
26

20132014
107
4
39

20142015
70
17
19

20152016
192
24
44

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
4

2
0

10

13

24

23

44

87

150

115

262

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

De asemenea, începând cu anul 2015 un număr din ce în ce mai mare de studenţi masteranzi şi doctoranzi
aplică pentru acest tip de burse. 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 doctoranzii care aplică. Evoluția numărului de burse acordate se poate observa din
tabelele și graficele următoare.

Tabel 6: Mobilitățile de plasament pentru studenți masteranzi, pe ani și programe de studiu
Facultatea
Medicină
Farmacie
Med.
Dentară
Nutriție și
dietetică
TOTAL

20072008
0
0
0

20082009
0
0
0

20092010
0
0
0

20102011
0
0
0

20112012
0
0
0

20122013
0
0
0

20132014
0
0
0

20142015
0
0
0

20152016
11
2
0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

13

Fig 3: Evoluția mobilităților plasament pentru studenți masteranzi, pe ani și programe de studiu

Tabel 7 : Mobilitățile de plasament pentru studenți doctoranzi, pe ani și programe de studiu
Facultatea
Medicină
Farmacie
Med.
dentară
TOTAL

20072008
0
0
0

20082009
0
0
0

20092010
0
0
0

20102011
0
0
0

20112012
0
0
0

20122013
0
0
0

20132014
0
0
0

20142015
6
0
1

20152016
10
1
0

0

0

0

0

0

0

0

7

11

Fig 4: Evoluția mobilităților plasament pentru studenți doctoranzi, pe ani și programe de studiu

b) Mobilităţile de predare pentru cadre didactice - „out-going teachers” (STA – Staff Teaching
Assignment)
Numărul de mobilităţi de predare pentru cadrele didactice (STA) a crescut brusc începând cu 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 din
fonduri proprii UMF până în anul 2014-2015. Figura 5 ilustrează evoluţia numărului de mobilităţi de predare.
Cadrele didactice manifestă un interes crescând față de aceste tipuri de mobilități, vizita la universitățile
partenere fiind o ocazie deosebită pentru a lua contact cu metode noi de “teaching” și de evaluare a
studenților. Acest lucru facilitează implementarea reformei curriculare în UMF Tîrgu Mureș.
Fig. 5: Evoluția mobilităților de predare pentru cadrele didactice
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c) Mobilităţi de formare a cadrelor didactice şi a personalului administrativ (STT - Staff Mobility for
Training).
Programul Erasmus + a introdus un nou tip de mobilităţi, mobilităţile de formare a cadrelor didactice și a
personalului administrativ: Staff Mobility for Training (STT). Pot beneficia de aceste burse personalul
didactic cu funcţii administrative, precum şi personalul din administraţia universității. În anul 2014-2015 sau realizat un număr de 9 mobilităţi. În anul universitar 2015-2016 s-au efectuat 14 asemenea mobilităţi.
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.
Fig. 6: Evoluția mobilităților de formare STT

d) Mobilităţile pentru studenţi, de studiu şi de plasament – „incoming students”
Numărul studenţilor incoming a început să crească din anul 2013-2014. Consilierea profesională, consilierea
pentru rezolvarea problemelor legate de cazare, viza de ședere, întocmirea orarului, programarea stagiilor,
a examenelor, este realizată de un coordonator departamental dedicat acestor studenţi.
Pentru studenţii 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.
După cum se poate observa din tabelul de mai jos, interesul studenților din țările partenere pentru a
efectua perioade de studii sau plasament la UMF Tîrgu Mureș este din ce în ce mai mare. În acest an
universitar, numărul lor aproape s-a dublat. Studenților care vin prin programul Erasmus li s-au adăugat
categoria “Free movers”, adică studenți care pe cont propriu efectuează perioade de studiu în universitatea
noastră. Aceste mobilități se efectuează conform unei Proceduri Operaționale specifice.
Biroul Erasmus+ acordă o atenție deosebită acestui tip de mobilitate, considerând că și acesta contribuie la
procesul de internaționalizare a universității.

Tabel 8: Evoluția numărului de ˶incoming students”, pe tipuri de mobilitate.
Tip
de
mobilitate
SMS
SMP
FREE
MOVERS

Total

20062007
0
0

0

20072008
0
6

20082009
2
0

20092010
3
1

20102011
5
0

20112012
8
0

20122013
1
16

20132014
18
31

6

2

4

5

8

17

49

20142015
23
26

20152016
59
16
7

49

83

Fig. 7: Evoluția mobilităților ”incoming students”

e) Mobilităţi de predare şi formare pentru cadre didactice şi personal administrativ – „incoming
teachers”
Numărul de cadre didactice venite prin programul Erasmus a fost foarte variabil de-a lungul timpului. În
tabelul de mai jos, se poate observa evoluţia acestui tip de mobilităţi. Majoritatea lor s-au realizat ca
răspuns pozitiv la mobilitățile de predare realizate de cadrele didactice din universitatea noastră. Dacă
numărul de incoming teachers rămâne destul de mic, totuși se poate observa că în 2016 numărul s-a
dublat, ceea ce considerăm că este o tendinţă pozitivă remarcabilă.
Tabel 9: Mobilităţile de predare „incoming teachers”
20062007
0

2007-2008
1

20082009
2

20092010
0

20102011
4

20112012
0

20122013
5

20132014
5

20142015
5

20152016
11

Fig. 8: Evoluția mobilităților de predare „incoming teachers”

2. Parteneriate strategice Erasmus +
În anul 2016 a fost câștigat un proiect de tip parteneriate strategice cu titlul Softskills for Children’s Health.
Perioada de derulare este 1 oct 2016 – 1 oct 2018, iar bugetul este de 204.596 Euro.
Scopul acestui proiect este de a identifica cele mai importante deprinderi transversale pentru domeniul
pediatric, de a găsi metode și strategii adecvate de predare a acestora, precum și de a elabora instrucțiuni și
materiale didactice pentru a veni în sprijinul lectorilor, în formarea și dezvoltarea acestor deprinderi în mod
sistematic. Grupul țintă sunt studenți din învățământul superior medical și rezidenți în pediatrie; medici
pediatri; lectori și formatori în pediatrie.
Parteneri: Universitatea de Medicină din Viena, Azienda Sanitaria Locale TO3 Italia, Asociația Pixel Florența
Italia, University Hospital Fundación Alcorcón Madrid Spania, FILAB Budapesta Ungaria.
Rezultate așteptate: Pachet educațional de predare pentru lectorii și formatorii din domeniul pediatric;
Pachet educațional de învățare pentru viitorii specialiști în pediatrie sau în domenii conexe implicați în
tratarea copiilor; publicarea rezultatelor cercetării asupra necesității competențelor transversale pentru
domeniul pediatric.
II. 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
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, 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 H0076 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, codul reţelei s-a modificat în RO-0010.
Activităţi desfăşurate în cadrul reţelei CEEPUS în anul 2016:
1) Mobilități
Tabel 10. Mobilităţi ale cadrelor didactice/doctoranzilor de la UMF Tg. Mureş la alte centre universitare :
Numele şi
prenumele, titlu
didactic și științific

Tip de
mobilitate

Universitatea
primitoare

Perioada

Activităţi desfăşurate

Donath-Nagy
Gabriela, conf. dr.

Teacher

Charles University of
Prague, Cehia

02-08.08.
2016

Activităţi didactice în
domeniul de specialitate

Boda Ferenc, asist.
drd.

Doctorand
(short term
student)

Universitatea din
Zagreb, Croatia

01. - 30. 06.
2015

Activități de cercetare în
domeniul științific al
tezei de doctorat

Papp Lajos, drd.

Doctorand
(short term
student)

Charles University of
Prague, Cehia

01-30. 04.
2015

Activități de cercetare în
domeniul științific al
tezei de doctorat

Donath-Nagy
Gabriela, conf. dr.

Teacher

J. Selye University of
Komarno, Slovacia

08-13.08.
2016

Activităţi didactice în
domeniul de specialitate

Tabel 11. Mobilități ale cadrelor didactice/doctoranzilor de la alte centre universitare la UMF Tg. Mureș
Prenumele şi numele, titlu
științific și didactic

Tip de mobilitate

Afilierea/perioada

György Juhász, Conf. dr.

Teaching

J. Selye University of Komarno, Slovacia/
31.07-04.08.2016

2. Şcoala de vară CEEPUS.
În fiecare vară sub egida CEEPUS este organizată o şcoală de vară. Fiecare dintre universitățile partenere
organizează pe rând aceste școli de vară . În anul 2016 ea a fost organizată de University of Warsaw, Polonia
(Departamentul de Chimie) între 06-15 iulie 2016, pagina web: http://www.chem.uw.edu.pl/16isssb
La acest eveniment au participat 5 cadre didactice de la UMF Tîrgu Mureş cu comunicări orale și postere.
3. Teze de doctorat susţinute de doctoranzi ai UMF Tîrgu Mureş în anul 2016, care conţin rezultate obţinute
datorită unor colaborări cu parteneri din reţeaua CEEPUS (Zoltán Szabó: “Enantioselective method
development for the optical purity determination of substances of pharmaceutical interest”).
III. Burse pentru mobilități studențești, altele decât Erasmus+

1. Bursele Balassi
Sunt burse acordate de către Guvernul Republicii Ungare în colaborare cu Institutul Balassi, în baza
înțelegerii de colaborare între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Resurselor Umane
din Republica Ungară. Începând cu anul universitar 2016/2017 rolul Institutului Balassi a fost preluat de
Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta. Bursele se acordă prin concurs, competiția fiind organizată de
Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca.
Studenții universității noastre pot să aplice în cadrul Programului Balassi 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 și acceptul
universității gazdă. Recunoașterea perioadelor de studiu semestriale efectuate de către studenți ai UMF
Tîrgu Mureș în cadrul Programului Balassi 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).
Tabel 12: Numărul studenților UMF Tîrgu Mureș care au beneficiat de burse Balassi pe ani universitar
An universitar

Număr studenți

2013/2014

9

2014/2015

35

2015/2016

18

2016/2017 sem I.

10

Fig. 9: Evoluția numărului de burse Balassi
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2. Programul de schimburi internaționale SCOPE-SCORE
Este un program care se desfășoară între toate organizațiile membre ale IFMSA (International Federation of
Medical Student Association), în baza unor acorduri semnate între țările membre.
Scop: este vorba despre două tipuri de mobilități: clinice (sau Professional Exchange) și de cercetare
(Research Exchange). Ele au durata de o lună de zile și se desfășoară cel mai adesea în lunile de vară, având
ca scop efectuarea de către studentul participant a unui stagiu într-un spital sau într-o universitate dintr-o
țară străină, la finalul căruia primește un certificat, semnat de organizația studențească la care a fost primit
și de medicul supraveghetor. Este un program care se derulează de mai bine de 10 ani, organizat în
totalitate de către studenții voluntari, în ceea ce privește logistica, plasarea studenților către medicii
supraveghetori, programul social. În anul 2016, de programul SCOPE (Standing Committee on Professional
Exchange) au beneficiat 17 studenți, iar de programul SCORE (Standing Committee on Research Exchange) 6
studenți.
IV Acorduri de cooperare bilaterală altele decât Erasmus
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. În anul 2016 s-a încheiat un Acord bilateral Erasmus+ pentru țări partenere, iar
pentru finanțarea mobilităților se va depune un proiect la Agenția Națională în februarie 2017.
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 8
asemenea burse.
3. 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. Au fost susținute numeroase teze de
doctorat realizate de doctoranzi de la Institutul Oncologic Budapesta, doctoranzi ai Universității noastre, au
fost derulate examene/referate ale 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.), au fost realizate publicații în comun.
La sfârșitul anului 2016 s-au întocmit din partea UMF Tîrgu Mureș documentele necesare prelungirii
acordului de colaborare.

4. Acordul de cooperare cu Universitatea Sapienza din Roma - semnat în 2015 și care stabilește cadrul
general de cooperare academică și științifică.
5. 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 anul 2016 au fost purtate negocieri pentru vizita unei delegații de la universitatea din Wroclaw la Tîrgu
Mureș. Această vizită va avea loc în luna februarie și va avea drept scop semnarea unui acord Erasmus+ și
stabilirea termenilor de cooperare didactică și științifică.
6. 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.
7. 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 UMF Tîrgu Mureş 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. Rectorul Universității din Bari a fost invitatul de
onoare al UMF Tîrgu Mureș cu ocazia zilelor universității pentru “Memorial lecture George Simu”.
8. Memorandum of understanding cu Universitatea din Szeged, Ungaria. A fost reînnoit în anul 2016 și va
constitui baza pentru colaborările viitoare.
V. Parteneriate internaționale
a) 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.
b) 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 2006, 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. 9 cadre didactice de la
UMF Târgu Mureş 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 Tîrgu
Mureş a fost re-acreditată.
Unitatea RECIF din UMF Tîrgu Mureş 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 Newsletter-uri
constituie un mijloc excelent de a urmări evoluția profesională și științifică a foștilor bursieri, dar în același
timp un mijloc de creştere a vizibilităţii UMF Tîrgu Mureş.
Creşterea vizibilităţii UMF Tîrgu Mureş 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 Tîrgu Mureș prezintă rapoarte despre realizările din ultimii ani ai
unității, iar unii dintre foștii bursieri MIRA, prezintă lucrări cu cele mai recente realizări științifice.

Tîrgu Mureş, 2.02.2017

Prorector Relații Internaționale
Prof. Dr. Angela Borda

