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PLAN OPERATIONAL AL FACULTATII DE MEDICINA
PENTRU ANUL 2011

Contextul academic actual este profund influentat de contextul mai larg, socio-economic,
caracterizat printr-o serie de restrictii de ordin bugetar si prin necesitatea adaptarii
strategiilor de dezvoltare la resursele existente precum si de necesitatea aplicarii
prevederilor noii Legi a Educatiei Nationale.
Aceasta situatie solicita o prioritizare mai atenta a obiectivelor manageriale si o corelare
realista a acestora cu timpul si resursele avute la dispozitie.
Planul operational propus integreaza obiectivele sale generale in Planul strategic al
Universitatii pentru perioada 2008-2012 continuand si dezvoltand Planurile operationale ale
anilor anteriori, asa cum au fost ele adoptate de catre Senatul Universitatii si de catre
Consiliul Profesoral al Facultatii de Medicina si completandu-l in acord cu noua legislatie.

OBIECTIVE GENERALE



Invatamant – realizarea unui invatamant de calitate cu accent pe latura practica
si aplicativa a acestuia, centrat pe student



Cercetare stiintifica – cresterea calitatii activitatii stiintifice si a gradului de
vizibilitate nationala si internationala a rezultatelor cercetarii



Dezvoltare academica – eficientizarea tuturor programelor de studii si
organizarea acestora pe competente si abilitati specificice



Mangement academic – cresterea gradului de informare si de comunicare la
nivelul fiecarui nivel de organizare, a transparentei deciziilor si a modului lor de
aplicare
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OBIECTIVE SPECIFICE
I.

Invatamant

1. Planurile de invatamant - armonizarea acestora cu alte modele europene si
cu Planurile existente in cadrul altor Facultati de Medicina din tara, cu
pastrarea elementelor specifice.
Termen: 15 sept. 2011
Raspunde: Decan, prodecan didactic, Consiliu profesoral

2. Disciplinele de invatamant - adaptarea programelor fiecarei discipline la
numarul de ore atribuite prin Planul de invatamant și optimizarea
managementului disciplinelor optionale si a celor facultative in raport cu
necesitatile reale ale pregatirii studentilor si cu interesul manifestat de catre
acestia.
Termen: 15 sept. 2011
Raspunde: Decan, prodecan didactic

3. Suporturile de curs - reactualizarea suporturilor de curs la nivelul fiecarei
discipline și accesul studentilor la cursuri in sistem online la nivelul fiecarei
discipline; asigurarea suportului de curs pentru studentii la limba engleza
pentru fiecare an de studiu.
Termen: 1 oct. 2011
Raspunde: Decan, prodecan didactic, sefi de catedra, sefi de disciplina
4. Eficientizarea activităților practice și integrarea acestora într-un sistem de
evaluare a abilităților și competențelor pe care studentul trebuie să le aibă la
absolvire.
Termen: 1 oct. 2011
Raspunde: Decan, prodecan didactic
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II. Cercetare
1. Definirea domeniilor principale de cercetare la nivelul catedrelor/disciplinelor
Facultatii, in corelatie cu cele ale Universitatii
Termen: 1 iunie 2011
Raspunde: Decan, prodecan stiintific

2. Incurajarea dezvoltarii unor centre de cercetare si a unor centre de excelenta
si acreditarea acestora de catre CNCSIS in vederea aplicarii ulterioare la
proiecte de cercetare complexe, finantate de catre CNCSIS.
Termen: 30 aprilie 2011
Raspunde: Decan, Prodecan stiintific

3. Implicarea in activitatea de cercetare atat a cadrelor didactice cat si a
doctoranzilor, a studentilor si a cercetatorilor inclusi in derularea proiectelor
existente; reactivarea și reorganizarea cercurilor științifice studențești.
Termen: 30 aprilie 2011
Raspunde: Decan, Prodecan stiintific

4. Valorificarea si promovarea rezultatelor cercetarii prin mijloacele aflate la
indemana Facultatii (publicatii, contracte de cercetare).
Termen: permanent
Raspunde: Decan, Prodecan stiintific

5. Aplicarea in promovarea cadrelor didactice, si a unor criterii legate de
valoarea cercetarii stiintifice realizate.
Termen: sesiunile de examene pentru ocuparea de posturi didactice
Raspunde: Decan, prodecani
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6. Dezvoltarea relatiilor bilaterale si multilaterale cu universitati/facultati de
prestigiu din tara si din strainatate, promovarea schimburilor de experienta
internationale prin programele de mobilitati existente.
Termen: permanent
Raspunde: Prodecan didactic, Decan

7. Promovarea revistei U.M.F. Acta Medica Marisiensis si sustinerea sa prin
articole elaborate de cadrele didactice ale Facultatii, in vederea unei clasificari
CNCSIS superioare
Termen: permanent
Raspunde: Redactor sef revista, decan

8. Sprijinirea pentru organizarea si dezvoltarea cercurilor stiintifice studentesti pe
discipline si domenii de activitate
Termen: 1 mai 2011
Raspunde: Prodecan stiintific

9. Sprijinirea studentilor in organizarea manifestarilor stiintifice studentesti
Termen: sesiunile stiintifice ale studentilor
Raspunde: Prodecan stiintific, decan

III. Dezvoltare academica
1. Modernizarea specializărilor existente și consolidarea celor mai nou apărute:
Nutriția și dietetica, Balnefiziokinetoterapia și recuperarea și Educația fizică și
sportivă.
Termen: 15 sept. 2011
Raspunde: Decan, prodecan didactic
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2. Asigurarea conditiilor necesare dezvoltarii procesului de invatamant in limba
engleza la specializarea Medicina – cadre didactice atestate pentru limba
engleza, suporturi de curs, infrastructura.
Termen: 1 oct. 2011
Raspunde: Decan, prodecan didactic

3. Initierea unor programe noi de master cu caracter interdisciplinar si
dezvoltarea programelor existente.
Termen: 1 oct 2011
Raspunde: Decan, prodecani

IV. Management academic
1. Masuri de reorganizarea a structurii Facultatii in acord cu noile prevederi ale
Legii Educatiei Nationale
Termen: 1 iunie 2011
Raspunde: Decan, prodecani, Consiliu profesoral

2. Adaptarea noilor regulamente ale Facultatii/Universitatii la prevederile Legii
Educatiei Nationale
Termen: 1 iunie 2011
Raspunde: Decan, prodecani, Consiliu profesoral

3. Sprijinirea activitatilor studentesti si facilitarea comunicarii cu reprezentantii
studentilor la nivel de Consiliu profesoral si de Birou al Consiliului profesoral
in vederea identificarii problematicii specifice si a solutiilor existente.
Termen: permanent
Raspunde: Decan, prodecan didactic
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4. Implementarea unui sistem de comunicare eficient intre conducerea Facultatii,
membrii Consiliului profesoral, sefii de disciplina si comunitatea tuturor
cadrelor didactice.
Termen: 1 martie 2011
Raspunde: Decan

5. Eficientizarea sistemului de management academic uniweb si completarea
acestuia cu module suplimentare, in raport cu necesitatile existente.
Termen: 1 aprilie 2011
Raspunde: Decan
6. Imbunatatirea modului de evaluare periodica a activitatii cadrelor didactice –
autoevaluare, evaluarea la nivel de disciplina, evaluarea de catre studenti.
Termen: 1 iunie 2011
Raspunde: Decan, prodecan didactic

7. Realizarea unei pagini web a Facultatii integrata in site-ul nou al Universitatii
si alocarea unui spatiu specific, standardizat, fiecarei discipline.
Termen: 1 martie 2011
Raspunde: Decan

8. Evaluarea calitatii actului didactic la nivelul fiecarei discipline si initierea de
masuri pentru ameliorarea acestuia.
Termen: permanent
Raspunde: Decan, prodecan didactic

9. Cresterea gradului de vizibilitate a Facultatii in mediul academic national si
international precum si in mediul extra-academic.
Termen: permanent
Raspunde: Decan, prodecani
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10. Implementarea unui mecanism de sustinere a activitatilor voluntare ale
studentilor in folosul Facultatii/Universitatii.
Termen: 1 martie 2011
Raspunde: Decan

Decan
Tg. Mures, 14 febr. 2011

Prof. dr. Leonard Azamfirei

