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Raportul Departamentului de Relații Internaționale pentru anul 2012

Principalele orientări și obiective ale Departamentului de Relații Internaționale în anul 2012 au fost:


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.

Cea mai mare parte a acestor obiective au fost atinse.

Începând cu luna aprilie 2012 Departamentul de Relaţii Internaţionale (DRI) a fost reorganizat. El este
condus de un Prorector pentru Relaţii Internaţionale, care coordonează activitatea Biroului pentru
Programe Comunitare precum şi toate activităţile legate de colaborările internaţionale. Prorectorul
pentru Relaţii Internaţionale colaborează cu Comisiile de relaţii internaţionale de la nivelul Senatului şi a
facultăţilor.
Reorganizarea departamentului a însemnat de asemenea şi definirea principalelor sale activităţi şi
elaborarea unei organigrame corespunzătoare acestor activităţi. Astfel, activitatea DRI se desfăşoară pe 3
direcţii principale:

I. Programe ale Comunităţii Europene LLP (Long life Learning Programe - Învăţare pe tot parcursul vieţii),
programe care sunt coordonate de Biroul pentru Programe Comunitare (BPC). Din programele LLP, UMF
Tîrgu Mureş face parte din programul ERASMUS şi este partener la programul sTANDEM.

Biroul pentru Programe Comunitare (BPC) funcţionează:
- pe baza unui regulament elaborat în anul 2012 (Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
Biroului pentru Programe Comunitare), şi care a fost aprobat în şedinţa de Senat din 10.01.2013
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- pe baza unor proceduri operaţionale elaborate tot în anul 2012, pentru fiecare din cele 4 tipuri de
activităţi care se desfăşoară prin BPC: „outgoing students”, „incomming students”, „outgoing teachers”,
„incomming teachers”.
Organigrama BPC - deoarece programul LLP reprezintă practic principala activitate a DRI, cei mai mulţi
membri ai departamentului fac parte din BPC:
- Coordonatorul BPC este Prorectorul pentru Relaţii Internaţionale, care este în acelaşi timp şi
Coordonatorul Instituţional Erasmus
- Coordonatorii departamentali - fiecare facultate are un coordonator departamental, numit de consiliul
facultăţii respective. Nou: a fost numit un nou coordonator, pentru programele de studiu de 3-4 ani,
având în vedere că şi pentru aceste programe de studiu există acorduri bilaterale şi mobilităţi ale
studenţilor, şi de asemenea şi faptul că se preconizează creşterea numărului lor în viitor.
- “Erasmus Officer” care este în acelaşi timp şi Secretar Relaţii Internaţionale.

1. Programul Erasmus
UMF Tîrgu Mureş a aderat la programul Erasmus din anul 2006, anul în care a primit „Carta Erasmus” şi
ulterior „Carta Erasmus extinsă” şi a început încheierea primelor acorduri bilaterale cu universităţi din
spaţiul european.
Numărul de acorduri bilaterale a înregistrat o creştere anuală, astfel încât în momentul de faţă avem un
număr de 43 de acorduri bilaterale (26 pentru Medicina, 11 pentru Farmacie, 5 pentru Medicină Dentară
şi 1 pentru Nutriţie), încheiate cu universităţi din Austria, Belgia, Croaţia, Franţa, Germania, Italia,
Lituania, Spania, Turcia, Ungaria.
Din cele 43 de acorduri, 14 sunt acorduri nou încheiate în anul 2012, după cum reiese din tabelul de mai
jos:
Nr.

Numele universităţii

crt.

Mobilităţi

Mobilităţi

Specializarea

Anul în care

de predare

de studiu

devine

studenti

funcţional

1.

Dicle University, Turcia

2

Există deja

Medicină

2012

2.

Dicle University, Turcia

2

Există deja

Medicină Dentară

2013

3.

Firat University, Turcia

2

3

Medicină

2012

4.

Harran University, Turcia

2

3

Medicină

2012

5.

Medizinische Universitat

2

2

Medicină

2012

Wien, Austria
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6.

Universite d’Angers, Franţa 2

Există deja

Medicină

2013

7.

Universita degli studi di

2

2

Medicina

2013

Bari Aldo Moro
8.

University of Pecs, Ungaria

1

3

Medicină

2013

9.

University of Pecs, Ungaria

1

3

Medicină Dentară

2013

2

2

Medicină Dentară

2013

2

Medicină

2013

2

2

Medicină

2013

2

2

Medicină Dentară

2013

2

2

Farmacie

2013

10. University of Szeged,
Ungaria
11. University of Zagreb
12. Yeni Yuzyil University,
Istanbul, Turcia
13. Yeni Yuzyil University,
Istanbul, Turcia
14. Yeni Yuzyil University,
Istanbul, Turcia

Aceste noi acorduri conferă:
- 24 de noi posibilităţi de mobilităţi de predare pentru profesori
- 26 de noi posibilităţi de mobilităţi de studiu pentru studenţi
- un număr mai mare de acorduri pentru facultatea de Medicină dentară, de la 4 mobilităţi pentru
studenţi până în anul 2012, la 11 începând cu 2013 şi de la 2 mobilităţi de predare la 7, începând cu anul
2013. Toate aceste acorduri au fost încheiate prin efortul Coordonatorului Instituţional Erasmus. Numărul
mic de acorduri încheiate la Facultate de Medicină Dentară se explică prin lipsa de implicare a
Coordonatorului Departamental de la această facultate.
Cea mai de seamă realizare o reprezintă încheierea acordului cu Universitatea de Medicină din Viena, şi
odată cu acest acord realizarea dezideratul major al DRI, acela de a extinde acordurile bilaterale Erasmus
spre spaţiul german. De asemenea sunt importante acordurile semnate cu Universitatea din Bari, Italia
precum şi obţinerea a 2 mobilităţi de predare pentru profesori la Universitatea din Angers, Franţa.
Toate acordurile bilaterale existente au fost reînnoite în 2012 şi devin funcţionale în anul universitar
2013-2014.
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.

Adresa UMF: Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, județul Mureș, România
Web: www.umftgm.ro | Email: proiecte@umftgm.ro | Tel: +40 265 215 551 | Fax: +40 265 210 407

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
ROMÂNIA

Departamentul de Relaţii Internaţionale

Această finanţare a înregistrat o substanţială creştere anuală. În anul 2012 s-a primit cea mai mare sumă
de bani, constând din finanţarea de bază, 155.029 Euro precum şi prin acordarea unei finanţări
suplimentare pentru mobilităţile cadrelor didactice de 26.750 Euro.
În tabelul următor se poate urmări evoluţia financiară pe ani (exprimată în Euro):
2006-2007

9.873

2007-2008

50.787

2008-2009

30.029

2009-2010

70.220

2010-2011

2011-2012

2012-2013

71.876

125.227

155.029
+ 26.750
suplimentare
de fonduri

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
pe principiul „past-performance”, creşterea numărului de mobilităţi de studiu de la 6 în 2006, la 48 în
2012 s-a realizat prin :
- încurajarea studenţilor de a pleca prin sistemul de autofinanţare (0 grant student)
- prin sprijinul financiar acordat de conducerea universităţii prin plata cheltuielilor de deplasare ale
studenţilor şi prin plata integrală a unui număr important de burse
- prin transferarea de fonduri de la alte tipuri de activităţi spre mobilităţile studenţeşti de studiu (SMS).

Mobilităţile de studiu pentru studenţi au avut următoarea evoluţie:
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013
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6 MG

18

18

23

25

44

48

(14 M, 3 F,

(2 MD, 2F,

(21 MG, 2 F)

(4 MD, 16

(32 MG, 3

(39 MG, 5

1 MD)

14 MG)

M, 5 F)

MD, 9 F)

F, 4 MD)

40

39

SMS

Medicina
Farmacie

35

Medicina Dentara

32

30

25
21
20
16
14

15

14

9

10
6

5

5

0

3
0

1

0

2006-2007

2007-2008

2

2

5

4

3

2

4

0
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

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 2012, suma alocată pentru
mobilităţile de plasament aproape s-a dublat faţă de anul precedent, permiţând efectuarea unui număr
de 80 de astfel de mobilităţi. 20 din aceste mobilităţi au fost transferate la SMS pentru creşterea
numărului de burse de studiu (finanţarea pe principiul“past-performance” nu ar fi permis realizarea unui
număr atât de mare burse de studiu).
Mobilităţile de plasament au avut următoarea evoluţie:
2006-

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

10

13

24 MG

23

43

80

(9 M, 1F)

(12 MG, 1 F)

(19 MG, 1

(30 MG, 3

(din care 20

MD, 3 F)

F, 11 MD)

au fost

2007
-

transferate
la SMS)
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0
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3
0

0
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0

2009-2010

3

1
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De menţionat, faptul că la aceste tipuri de mobilităţi pot participa şi doctoranzii care nu beneficiază de
burse doctorale finanţate din fonduri europene. În mod paradoxal, cu toată campania de informare pe
care am realizat-o, interesul doctoranzilor nu a fost pe măsura aşteptărilor. Doar 4 doctoranzi au solicitat
astfel de burse în anul universitar 2008-2009.
Având în vedre numărul mare de burse de plasament din acest an universitar (2012-2013), am făcut apel
prin intermediul Şcolii Doctorale atât la doctoranzi cât şi la conducătorii de doctorat pentru a promova
acest tip de burse, din păcate fără succes. Niciun doctorand nu a solicitat bursă de plasament.

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.
În anul universitar 2012-2013, prin alocarea unor fonduri suplimentare de la ANPCDEFP va fi posibilă
deplasarea în misiuni de predare a unui număr de 40 de cadre didactice.

Evoluţia numărului de mobilităţi de predare pentru cadrele didactice se poate observa mai jos:
STA
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c. Mobilităţile pentru studenţi, de studiu şi de plasament – „incoming students”
Până în anul universitar 2011-2012 numărul de studenţi veniţi cu burse Erasmus din ţari ale UE a fost
foarte mic. Numărul mai mare înregistrat în 2012-2012 şi 2012-2013, de 8 şi respectiv 11 se datorează în
primul rând existenţei programului de studiu în limba Engleză dar şi unei mai bune promovări a
universităţii în rândul partenerilor Erasmus.
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

6 SMP

2 SMS

3 SMS

5 SMS

8 SMS

11 SMS

1 SMP

INCOMING SMP-SMS
12

11

10
8
8
6

6

SMP

5

SMS

4

3
2

2

1
0

0

0

2006-2007

2007-2008

0

0
2008-2009

2009-2010

0

0

0

2010-2011

2011-2012

2012-2013

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. Cel mai mare număr s-a înregistrat în anul universitar 2012-2013 (deşi
anul universitar nu este încheiat, aceste tipuri de mobilităţi sunt deja anunţate).
2006-2007
-

2007-2008
1

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2

-

4

-

5

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, 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 :
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- elaborarea unor seturi de teste pentru engleza medicală pentru mai multe nivele de competenţă
- traducerea acestui set de teste în limba germană, franceză, poloneză, maghiară şi română
- organizarea mai multor centre de examinare sTANDEM în Europa şi în afara Europei
- formarea examinatorilor sTANDEM.

Principalele activităţi realizate de responsabilii proiectului de la UMF Tîrgu Mureş în anul 2012, au fost:
- colaborarea cu restul partenerilor la întocmirea descriptorilor şi specificaţiilor necesare pentru
dezvoltarea testelor
- colaborare cu restul partenerilor la întocmirea unor chestionare referitoare la necesitatea folosirii
limbilor moderne în specialităţi medicale şi farmaceutice. Distribuirea acestor chestionare şi analizarea lor
ulterioară.
- obţinerea unor permisiuni (copyright permission) pentru folosirea unor textelor medicale la întocmirea
unor teste Reading şi Speaking (comprehensiunea textului după citire)
- dezvoltarea a 9 seturi de teste la „Reading” şi o bază de 68 de teste la „Speaking”, pentru nivelele de
testare B1, B2, C1, specialităţile: medicină generală, farmacie, nursing
- participarea la şedinţa comisiilor de evaluare a testelor întocmite
- diseminarea de informaţii: prezentarea sTANDEM în cadrul conferinţei Plurilingvism, Multilingvism şi
Interculturalism, organizată la Iaşi, România, realizată prin împărţirea de broşuri
- participare la corectarea şi revizuirea textului din Manualul celor care întocmesc testele de evaluare
(Manual for test developers).
- participare la corectarea şi revizuirea textului din Manualul evaluatorului (Manual for test evaluators).
- participare la şedinţa kick-off din Cracovia, Polonia şi la 11 teleconferinţe.

II. 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-Herzegovina, Croatia,
Republica Cehă, Ungaria, Macedonia, Montenegro, Polonia, România, Serbia, Slovacia, şi Slovenia, la care
au aderat mai târziu Pristina-Kosovo şi Republica Moldova.
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Facultatea de Farmacie din UMF Tîrgu Mureş este membră a reţelei CEEPUS încă din anul 2001, sub
coordonarea Facultăţii de Medicină şi Institutul 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 denumirea reţelei s-a modificat în RO-0010.
Activităţi desfăşurate în cadrul reţelei CEEPUS în anul 2012:
1. Mobilităţi ale cadrelor didactice UMF Tîrgu Mureş: 5 cadre didactice au beneficiat de mobilităţi de
predare în alte centre universitare partenere în reţeaua CEEPUS din străinătate (Croaţia, Austria, Slovacia,
Ungaria).
2. Participarea la Şcoala de Vară CEEPUS: 12th International Symposium and Summer Scool on Bioanalysis,
organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca în perioada 04-14
iulie, 2012.
La această conferinţă internaţională au fost prezentate 6 lucrări cu rezumat publicat având ca autori
cadre didactice de la UMF Tîrgu Mureş. O altă lucrare a avut un coautor de la UMF Tîrgu Mureş, lucrarea
fiind o colaborare CEEPUS între UMF Tîrgu Mureş şi Universitatea din Viena.
Notă: Datorită redirijării tuturor burselor acordate României către UMF Iuliu Haţieganu, în vederea bunei
organizări a Şcolii de Vară, UMF Tîrgu Mureş nu a avut posibilitatea să finanţeze burse CEEPUS pentru
invitaţi din alte centre universitare participante la această reţea.
3. Lucrări publicate în extenso în reviste de specialitate în anul 2012, rezultate din colaborări cu parteneri
din reţeaua CEEPUS. În anul 2012 a apărut o singură lucrare.

III. Programe de cooperare bilaterală internaţională, altele decât Erasmus
Nou: pentru coordonarea şi managementul acestor programe a fost numit un responsabil în anul 2012.
1. Universităţi partenere
Lista Universităţilor cu care UMF Tîrgu Mureş are acorduri de colaborare didactică şi ştiinţifică:
1. Universita degli Studi di Parma, Italia din 2005
2. Universitatea din Szeged, Ungaria (Farmacie) din 2006
3. Universitatea din Debrecen (Medical and Health Science Centre) Ungaria (Medicină) din 2004
4. Universitatea din Debrecen (Medicină Dentară) din 2011
5. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţeanu”, Republica Moldova din
2008
6. Universitatea Semmelweis, Budapesta, Ungaria din 2008
7. Institutul Oncologic din Budapesta, Ungaria
8. Universitatea din Pecs, Ungaria din 2006
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9. Universitatea Claude Bernard, Lyon 1, Franţa, din 2007
10. Universitatea din Granada, Spania din 2006
11. Campus Bio-Medico of Rome, Italy din 2010
12. Korea University, Korea din 2009

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.
Cu ocazia vizitei D-lui Rector Ion Ababii la Tîrgu Mureş în anul 2012, 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.

Acordul de cooperare bilaterală cu Universitatea Claude Bernard, Lyon 1, Franţa 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. În anul 2012, UMF
Tîrgu Mureş nu a obţinut nicio bursă deşi au fost depuse 2 dosare. E pentru prima dată că ne confruntăm
cu această situaţie.

Acordul de cooperare cu Universitatea Semmelweis din Budapesta, Ungaria
Acordul de colaborare bilaterală încheiat în anul 2008 între Universitatea Semmelweis din Budapesta şi
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş a permis şi în anul 2012, ca şi în anii precedenţi,
desfăşurarea a două tipuri de activităţi:
a). Acordarea de burse pentru stagii de perfecţionare
Bursele pentru stagii de perfecţionare se adresează în primul rând cadrelor didactice tinere şi
doctoranzilor, şi au rolul de a încuraja şi facilita pregătirea profesională. Conform termenilor acordului,
persoanele participante la proiect beneficiază de o bursă (diurnă) şi cazare asigurată de universitatea
gazdă.
În anul 2012, 5 cadre didactice de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş au participat
la acest program: Dr. Fulop Eugen, Dr. Fulop Emoke, Dr. Zazgyva Ancuţa, Dr. Radu Prişcă, Dr. Roman
Ciprian.
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b). Programul Profesori invitaţi
Programul are în vedere facilitarea contactului profesional dintre cadrele didactice ale celor două
universităţi, reînnoirea şi dezvoltarea legăturilor deja existente, respectiv oferă posibilitatea demarării a
unor proiecte comune de cercetare.
În anul 2012, 2 profesori universitari de la Universitatea Semmelweis au fost în vizită la UMF Tîrgu Mureş.
La sfârşitul anului 2012 a fost demarat procedeul de reactualizare a Acordului de cooperare bilaterală cu
Universitatea Semmelweis din Budapesta, având în vedere pe de o parte faptul că el urmează să expire în
anul 2013, pe de altă parte faptul că atât la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş cât şi
la Universitatea Semmelweis din Budapesta au avut loc alegeri şi schimbări în conducerea universităţilor.

3. Afilieri internaţionale
UMF Tîrgu Mureş este afiliată la următoarele organizaţii profesionale internaţionale:
- EUA - European University Association
- 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

4. Parteneriate
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, Fundatia
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 Cursul de formare în epidemiologie clinică de un an de la Lyon.
Acţiuni realizate cu sprijinul reţelei RECIF din Lyon:
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- obţinerea în fiecare an (cu excepţia anului 2012) a unei burse MIRA, bursă de formare profesională (în
diferite domenii, în funcţie de specialitatea candidatului)
- posibilitatea oferită bursierilor UMF Tîrgu Mureş de a urma Cursul de Epidemiologie Clinică şi
Metodologia Cercetării de la Lyon
- participarea la unele din reuniunile anuale ale RECIF şi prin aceasta posibilitatea de a creşte vizibilitatea
UMF Tîrgu Mureş.
Trimestrial, coordonatorul reţelei RECIF elaborează o „Scrisoare” ( News Letter), pe baza datelor solicitate
de la toţi membrii. Aceste scrisori, care cuprind cele mai importante realizări ale unităţilor RECIF, sunt
apoi difuzate electronic la toţi partenerii. Consider că aceste scrisori constituie un bun mijloc de a creşte
vizibilitatea UMF Tîrgu Mureş (de cele mai multe ori şi unitatea noastră RECIF a avut realizări demne de
menţionat).

b). MEDINE II
UMF Tîrgu Mureş este singura universitate din România care face parte din proiectul MEDINE (Medical
Education in Europe). Acest proiect iniţiat de Universitatea din Ediburgh, este continuarea proiectului
MEDINE I (2004-2008), un proiect finanţat din fonduri europene, al cărui scop este modernizarea şi
armonizarea educaţiei medicale în Europa. Succesul de care s-a bucurat acest proiect este demonstrat de
faptul că cea mai mare parte a universităţilor de medicină din Europa au aderat la acest proiect şi de
asemenea de faptul că o serie de organisme internaţionale responsabile de educaţia medicală au intrat în
parteneriat cu MEDINE: AMEE (Association for Medical Education in Europe), MedEdCentral,
MedEdWorld, ECTS Medicine Association.
În anul 2012 UMF Târgu Mureş a participat la 3 reuniuni MEDINE: la Budapesta, la Lyon şi la Edinburgh. Cu
aceste ocazii am contribuit la elaborarea raportului final al unuia din cele 10 pachete de lucru MEDINE, şi
anume Work Package 05: Curriculum Trends in Medical Education in Europe in the 21st Century, condus
de Dna Madalena Patricio, secretar general AMEEE.
La sfârsitul anului 2012, am primit din partea domnului Prof. Allan Cummings de la Universitatea din
Edinburgh, coordonatorul proiectului MEDINE, propunerea de a fi parteneri şi la cel de-al treilea proiect
MEDINE, care va fi supus spre aprobarea CE în această primăvară.

Tîrgu Mures, 28.02.2012

Prof. Dr. Angela Borda
Prorector Relaţii Internaţionale
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