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RAPORT

privind stadiul îndeplinirii PLANULUI DE ACÞIUNI destinat îmbunãtãþirii calitãþii proceselor
educaþionale ºi administrative la Facultatea de Medicinã ºi Farmacie, Universitatea din Oradea
Planul de Acþiuni a fost elaborat pe baza evaluãrilor interne ºi a constatãrilor înscrise în
Rapoartele de Evaluare Externã ale ARACIS, în cadrul proceselor de evaluare a programelor de
studii de la facultatea de Medicinã ºi Farmacie (desfãºurate în perioada decembrie 2008 – martie
2009) ºi a fost aprobat prin HS 128/20.07.2009.
Se prezintã stadiul îndeplinirii acþiunilor cu termen de realizare pânã la 31.03.2010, pentru
evaluarea la 1 an.

I. ACÞIUNI LA NIVELUL FACULTÃÞII DE MEDICINÃ ªI FARMACIE:
Nr.
crt.
0.
I.1

I.2.

I.3.

I.4.

I.5.

I.6.

Acþiunea / Mãsura

Termen

1.
2.
Identificarea ºi aplicarea soluþiilor
pentru creºterea eficienþei economice a
30.09. 2009
proceselor
educaþionale
ºi
administrative
Elaborarea Planului Strategic al 30.07.2009
Facultãþii de Medicinã ºi Farmacie,
având structura tipicã,
inclusiv
capitolul privind „Strategia Cercetãrii”
Elaborarea Planulului Operaþional al
30.07.2009
Facultãþii de Medicinã ºi Farmacie
pentru anul 2009.
Elaborarea Planulului Operaþional al 31.12.2009
Facultãþii de Medicinã ºi Farmacie
pentru anul 2010.
Elaborarea Raportului de Autoevaluare 01.10.2009
în vederea atestãrii centrului de
Cercetare al facultãþii de Medicinã ºi
Farmacie
Elaborarea Raportului de Autoevaluare 01.10.2009
ºi declanºarea procedurilor pentru
recunoaºterea de cãtre CNCSIS a
publicaþiei revista medicala orãdeanã

Stadiu/document
3.
Realizat

Realizat
Plan strategic
Realizat
Plan operaþional 2009
Realizat
Plan operaþional FMF 2010
Realizat
CCMIP

Realizat
Formular_reviste_CNCSIS_OMJ
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I.7.

I.8.

I.9.

ca „Oradea Medical Journal”
Analiza internã a eficienþei, calitãþii ºi
perspectivei programelor de scurtã
duratã ºi închiderea celor ineficiente.
Analiza planurilor de învãþãmânt,
adaptarea la tendinþele naþionale ºi
europene, operarea de modificãrii care
sã conducã la creºterea calitãþii ºi a
eficeinþei, cum sunt:
 Trunchi comun pentru programele de
scurtã duratã, anul I;
 Cuplarea unor discipline comune la
programele de lungã duratã;
 Reducerea ponderii activitãþilor
tutelate de facultate, în favoarea
studiului individual, cu respectarea
standardelor
specifice
pentru
domeniu
Completarea Comisiilor Consiliului
Facultãþii
ºi
desemnarea
reprezentanþilor în Comisiile Senatului

I.10. Restructurarea formaþiilor de studiu,
din perspectiva creºterii calitãþii ºi a
eficienþei proceselor educaþionale
I.11. Restructurarea pe departamente ºi
catedre, cu scopul creºterii eficienþei ºi
a calitãþii proceselor administrative ºi
educaþionale
I.12. Adaptarea grilelor de evaluare a
candidaþilor ºi aplicarea acestora la
concursurile pe posturile didactice
I.13. Identificarea liniilor de finanþare prin
programe europene ºi naþionale,
structurarea echipelor de lucru,
elaborarea ºi depunerea proiectelor de
cercetare-dezvoltare-inovare
I.14. Modernizarea site-ului Facultãþii de
Medicinã ºi Farmacie ºi actualizarea
permanentã
I.15. Elaborarea „Codului de eticã ºi
integritate academicã” propriu ºi a unei
proceduri de aplicare

30.07.2009

Realizat
Programele de studii Asistenþi de
farmacie ºi Laborator clinic sunt
în lichidare

15.07.2009

Realizat
Stat de funcþii

30.10.2009

15.07.2009

30.10.2009

30.12.2009

Permanent

Realizat
Comisiile Consiliului FMF
Reprezentanþi FMF în Comisiile
Senatului UO
Realizat
HC 24.06.2009
S 127/06.07.2009
Anexa 2
Realizat
HC 06.05.2009
HC din 20.05.2009
S 126/22.06.2009
S 126/22.06.2009 anexa 7
Realizat
S 122/27.04.2009
S 122/27.04.2009 anexa 6b
Realizat
Proiecte propuse 2009 FMF

Permanent

Realizat
http://medfarm.uoradea.ro

01.10.2009

Realizat
Cod de eticã
academicã

ºi

integritate

2

I.16. Instituirea criteriilor de ierarhizare a
cadrelor didactice ºi aplicarea acestora
la efectuarea de disponibilizãri, în
vederea creºterii eficienþei ºi a calitãþii
proceselor educaþionale
I.17. Redimensionarea taxelor de ºcolarizare
ºi afiºarea pe site-ul Facultãþii de
Medicinã ºi Farmacie
I.18. Impulsionarea activitãþii de cercetare,
creºterea numãrului lucrãrilor publicate
(ISI; BDI; B-CNCSIS) ºi a contractelor
de cercetare

I.19. Remedierea deficienþelor cu privire la
evidenþa activitãþii profesionale a
studenþilor – verificarea cataloagelor ºi
a registrelor matricole – se va dispune
completarea ºi corectarea omisiunilor ºi
erorilor
I.20. Verificarea ºi asigurarea pregãtirii
psihopedagogice impusã prin prin
legislaþie, de cãtre toate cadrele
didactice.
I.21. Verificarea conþinutului programelor
analitice, urmãrirea existenþei structurii
ºi a conþinutului adecvat programului
de studii ºi standardelor specifice.

15.09.2009

Realizat
S 126/22.06.2009;
S 127/06.07.2009
S 127/06.07.2009 anexa 7

15.06.2009

Realizat
http://medfarm.uoradea.ro
Nivel taxe ºcolarizare (Plan
strategic)
Realizat
Lucrãri
volume
rezumate
manifestãri internaþionale ISI
Articole reviste B
Articole reviste B+
Articole reviste BDI
Articole ISI
Proiecte propuse
Realizat

Permanent

Permanent

15.03.2010

Realizat
Tabel nominal angajati FMF cu
certificat DPPD 2009

15.10.2009

Realizat

II. ACÞIUNI SPECIFICE PROGRAMELOR DE STUDII
II.1. PROGRAM DE STUDII – MEDICNÃ – LICENÞÃ
A. CERINÞE NORMATIVE OBIGATORII:
Nr.crt.
Acþiune/mãsurã
0.
1.
1.
Întocmirea ºi aplicarea grilelor de evaluare
pentru ocuparea posturilor didactice cu
respectarea prevederilor legale
2.
Asigurarea disciplinelor cu titulari de curs

Termen
2.
10.05. 2009

permanent

Stadiu/document
3.
S 122/27.04.2009
S 122/27.04.2009 anexa
6b
Realizat
Stat de funcþii
Nominalizat

3

3.

4.

5.

6.

7.

Elaborare de cursuri ºi lucrãri necesare
procesului de învãþãmînt

permanent

Elaborarea orarului, asigurând desfãºurarea
25.09.2009
activitãþilor didactice în condiþiile legii, fãrã
suprapuneri de cadru didactic sau laborator
Asigurarea legalitãþii transferãrii studenþilor
01.09.2009
– se va elabora o fiºã de control al
documentelor ºi validare a creditelor obtinute
Organizarea ºi dotarea laboratoarelor pentru
toate disciplinele cu caracter obligatoriu
inclusiv cu tehnicã de calcul ºi softuri
specifice – atragere de sponsorizãri, resurse
proprii.
Dezvoltarea fondului de carte ºi efectuarea
de abonamente la periodice din þarã si
strãinãtate.

permanent

permanent

B. STANDARDE ªI INDICATORI DE PERFORMANÞÃ
Nr.crt.
Acþiune/mãsurã
Termen
0.
1.
2.
1.
Identificarea resurselor financiare ºi umane
Permanent
pentru dezvoltarea laboratoarelor de
cercetare
2.
Aplicarea regulamentului privind examinarea Permanent
ºi notarea studenþilor.

3.

Urmãrirea aplicãrii de cãtre cadrele didactice
a unor strategii de predare actualizate ºi
centrate pe student

01.10 2009

Prodecan didactic
Realizat
Cãrþi CNCSIS 2009
FMF
Realizat
Orar
Finalizat
S 138/22.02.2010
S 138/22.02.2010
Anexa 3
În dinamicã

Realizat
Lista cãrþi biblioteca
FMF
Abonamente UO

Stadiu/document
3.
În dinamicã
Realizat; se aplicã
S 137/1.02.2010
S 137/1.02.2010 anexa 5
13. Regulament privind
activitatea profesionala a
studenþilor in baza
Sistemului European de
Credite Transferabile
(ECTS), valabil începând
cu anul universitar
2009/2010
În dinamicã
Verificat fiºe de
disciplinã
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II.2. PROGRAM DE STUDII – MEDICINÃ DENTARÃ – LICENÞÃ
A. CERINÞE NORMATIVE OBLIGATORII
Nr.crt.
Acþiune/mãsurã
Termen
0.
1.
2.
1.
Elaborarea raportului de evaluare cu
Aprilie 2010
definirea corecta a misiunii domeniului
2.
Asigurarea numãrului minim de
Aprilie 2010
profesori ºi conferenþiari

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Asigurarea disciplinelor cu titulari de
curs

Elaborare de cursuri ºi lucrãri necesare
procesului de învãþãmînt.
Elaborarea orarului asigurind
desfãºurarea activitãþilor didactice în
condiþiile legii fãrã suprapuneri de
cadru didactic sau laborator
Asigurarea legalitãþii transferãrii
studenþilor – se va elabora o fiºã de
control al documentelor ºi validare a
creditelor obtinute
Organizarea ºi dotarea laboratoarelor
pentru toate disciplinele cu caracter
obligatoriu inclusiv cu tehnicã de calcul
ºi softuri specifice – atragere de
sponsorizãri, resurse proprii.
Dezvoltarea fondului de carte si
achiziþionare de abonamente la
periodice din þarã ºi strãinatate.

permanent

permanent
01.10.2009

01.09.2009

permanent

permanent

Stadiu/document
3.
Realizat
RAE MD
Realizat
S 133/09.11.2009
S 133/09.11.2009 anexa 1
S 140/22.03.2010
S 140/22.03.2010 anexa 4
S 136/18.01.2010
S 136/18.01.2010 anexa 7
S 137/1.02.2010
S 137/1.02.2010 anexa 6
Realizat
Stat de funcþii
S 133/09.11.2009
S 133/09.11.2009 anexa 1
S 140/22.03.2010
S 140/22.03.2010 anexa 4
S 136/18.01.2010
S 136/18.01.2010 anexa 7
S 137/1.02.2010
S 137/1.02.2010 anexa 6
Realizat
Listã publicaþii MD-TD
Responsabil orar
Orar

Realizat
S 138/22.02.2010
S 138/22.02.2010 Anexa 3
În dinamicã

Realizat
Lista cãrþi biblioteca FMF
Abonamente UO
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B. STANDARDE ªI INDICATORI DE PERFORMANÞÃ
Nr.crt.
Acþiune/mãsurã
Termen
Stadiu/document
0.
1.
2.
3.
1.
Identificarea resurselor financiare
Permanent
În dinamicã
ºi umane pentru dezvoltarea
laboratoarelor de cercetare
2.
Aplicarea regulamentului privind
Permanent
S 137/1.02.2010
examinarea ºi notarea studenþilor
S 137/1.02.2010 anexa 5
13. Regulament privind
activitatea profesionala a
studenþilor în baza Sistemului
European de Credite Transferabile
(ECTS), valabil începând cu anul
universitar 2009/2010
3.
Redimensionarea personalului
01.10.2009 Realizat
didactic
S 133/09.11.2009
S 133/09.11.2009 anexa 1
S 140/22.03.2010
S 140/22.03.2010 anexa 4
S 136/18.01.2010
S 136/18.01.2010 anexa 7
S 137/1.02.2010
S 137/1.02.2010 anexa 6

II. 3. PROGRAM DE STUDII – FARMACIE – LICENÞÃ
A. CERINÞE NORMATIVE OBLIGATORII
Nr.
Acþiune/mãsurã
crt.
0.
1.
1.
Elaborare de cursuri ºi lucrãri conforme
necesare procesului de învãþãmînt
(multiplicare în numãr suficient funcþie de
nr. de studenþi).
2.
Asigurarea disciplinelor cu titulari de curs
3.

4.

Termen

Stadiu/document

2.
permanent

3.
Realizat
Listã publicaþii F 2009

permanent

Realizat
Stat funcþii F
În dinamicã
Aparaturã didacticã ºi de
cercetare F

Organizarea ºi dotarea laboratoarelor pentru permanent
toate disciplinele cu caracter obligatoriu,
inclusiv cu tehnicã de calcul ºi softuri
specifice – atragere de sponsorizãri, resurse
proprii.
Dezvoltarea fondului de carte ºi achiziþionare permanent
de abonamente la periodice din þarã ºi
strãinatate.

În dinamicã
Listã cãrþi biblioteca
FMF
Abonamente UO
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Nr.
crt.
0.
1.
2.

3.
4.

B. STANDARDE ªI INDICATORI DE PERFORMANÞÃ
Acþiune/mãsurã
Termen
1.
Identificarea resurselor financiare si umane
pentru dezvoltarea laboratoarelor de cercetare
Aplicarea regulamentului privind examinarea
ºi notarea studentilor

Corectarea implementãrii ECTS
Elaborarea de catre cadrele didactice a unor
strategii de predare actualizate ºi centrate pe
student

2.
Permanent

Stadiu/document
În dinamicã

3.

Permanent

Realizat; se aplicã
S 137/1.02.2010
S 137/1.02.2010 anexa 5
13. Regulament privind
activitatea profesionala a
studenþilor în baza
Sistemului European de
Credite Transferabile
(ECTS), valabil începând
cu anul universitar
2009/2010
01.10.2009 În dinamicã
01.10.2009 Realizat
Fiºe disciplinã F

II.4. PROGRAM DE STUDII – BALNEO-FIZIOKINETOTERAPIE ªI
RECUPERARE – LICENÞÃ
A. CERINTE NORMATIVE OBLIGATORII
Nr.
Acþiune/mãsurã
crt.
0.
1.
1.
Elaborarea raportului de evaluare cu definirea
corecta a misiunii domeniului
2.
Elaborare de cursuri si lucrãri conforme necesare
procesului de învãþãmînt (multiplicare în numãr
suficient funcþie de nr. de studenþi).
3.
Organizarea ºi dotarea laboratoarelor pentru toate
disciplinele cu caracter obligatoriu inclusiv cu
tehnica de calcul ºi softuri specifice – atragere de
sponsorizãri, resurse proprii.
4.
Dezvoltarea fondului de carte ºi achiziþionare de
abonamente la periodice din þarã ºi strãinãtate.

Termen

Stadiu/document

2.
3.
Aprilie 2010 Realizat
RAE BFK
permanent
Realizat
Listã publicaþii BFK
permanent

permanent

În dinamicã

Listã cãrþi biblioteca
FMF
Abonamente UO

B. STANDARDE ªI INDICATORI DE PERFORMANÞÃ
Nr.crt. Acþiune/mãsurã
Termen
Stadiu/document
0.
1.
2.
3.
1.
Identificarea resurselor financiare ºi
Permanent
În dinamicã
umane pentru dezvoltarea
laboratoarelor de cercetare
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2.

Aplicarea regulamentului privind
examinarea ºi notarea studentilor

Permanent

3.

Elaborarea de cãtre cadrele didactice a
unor strategii de predare actualizate ºi
centrate pe student
Corectarea implementarii ECTS

01.10.2009

4.

01.10.2009

Realizat; se aplicã
S 137/1.02.2010
S 137/1.02.2010 anexa 5
13. Regulament privind
activitatea profesionala a
studenþilor în baza Sistemului
European de Credite
Transferabile (ECTS), valabil
începând cu anul universitar
2009/2010
În dinamicã
Fiºe disciplinã BFK
În dinamicã

II.5. PROGRAM DE STUDII – TEHNICÃ DENTARÃ – LICENÞÃ
A. CERINÞE NORMATIVE OBLIGATORII
Nr.
Acþiune/mãsurã
Termen
Stadiu/document
crt.
0.
1.
2.
3.
1.
Elaborarea raportului de evaluare cu
Aprilie 2010 Realizat
definirea corectã a misiunii domeniului
RAE TD
2.
Asigurarea numãrului minim de profesori ºi Aprilie 2010 Realizat
conferenþiari
S 133/09.11.2009
S 133/09.11.2009 anexa 1
S 140/22.03.2010
S 140/22.03.2010 anexa 4
S 136/18.01.201
S 136/18.01.2010 anexa 7
S 137/1.02.2010
S 137/1.02.2010 anexa 6
3.
Elaborare de cursuri ºi lucrãri conforme
permanent
Realizat
necesare procesului de învãþãmînt
Listã publicaþii MD-TD
(multiplicare în numãr suficient funcþie de
nr. de studenþi).
4.
Elaborarea orarului asigurând desfãºurarea
01.oct.2009 Realizat
activitãþilor didactice în condiþiile legii fãrã
Orar
suprapuneri de cadru didactic sau laborator
5.
Organizarea ºi dotarea laboratoarelor pentru permanent
În dinamicã
toate disciplinele cu caracter obligatoriu
inclusiv cu tehnicã de calcul ºi softuri
specifice – atragere de sponsorizãri, resurse
proprii.
6.
Dezvoltarea fondului de carte ºi
permanent
Realizare
achiziþionare de abonamente la periodice
Listã cãrþi biblioteca FMF
din þarã ºi strãinãtate.
Abonamente UO
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Nr.
crt.
0.
1.

2.

3.

4.

B. STANDARDE ªI INDICATORI DE PERFORMANÞÃ
Acþiune/mãsurã
Termen
1.
Identificarea resurselor financiare ºi
umane pentru dezvoltarea laboratoarelor
de cercetare
Aplicarea regulamentului privind
examinarea ºi notarea studenþilor

Elaborarea de cãtre cadrele didactice a
unor strategii de predare actualizate ºi
centrate pe student
Corectarea implementarii ECTS

2.
Permanent

Stadiu/document

În dinamicã

3.

Permanent

Realizat; se aplicã
S 137/1.02.2010
S 137/1.02.2010 anexa 5
13. Regulament privind
activitatea profesionala a
studenþilor în baza Sistemului
European de Credite
Transferabile (ECTS), valabil
începând cu anul universitar
2009/2010
01.10.2009 Realizat
Fiºe disciplinãTD
01.10.2009 Realizat

II.6.PROGRAM DE STUDII – ASISTENÞÃ MEDICALÃ GENERALÃ –
LICENÞÃ
A. CERINTE NORMATIVE OBLIGATORII
Nr.
Acþiune/mãsurã
crt.
0.
1.
1.
Elaborarea raportului de evaluare cu definirea
corecta a misiunii domeniului
2.
Elaborare de cursuri ºi lucrãri conforme necesare
procesului de învãþãmînt (multiplicare în numãr
suficient funcþie de nr. de studenþi).
3.
Elaborarea orarului asigurând desfãºurarea
activitãþilor didactice în condiþiile legii, fãrã
suprapuneri pe cadru didactic sau laborator
4.
Organizarea ºi dotarea laboratoarelor pentru toate
disciplinele cu caracter obligatoriu inclusiv cu
tehnicã de calcul ºi softuri specifice – atragere de
sponsorizãri, resurse proprii.
5.
Dezvoltarea fondului de carte ºi achiziþionare de
abonamente la periodice din þarã ºi strãinãtate.

Termen

Stadiu/document

2.
Aprilie
2010
permanent

3.
Realizat
RAE AMG
Realizat
Lista publicaþii AMG

01.10.2009 Realizat
Orar
permanent

permanent

În dinamicã

Realizare
Listã cãrþi biblioteca
FMF
Abonamente
universitate UO

9

Nr.
crt.
0.
1.
2.

3.

4.

B. STANDARDE ªI INDICATORI DE PERFORMANÞÃ
Acþiune/mãsurã
Termen
1.
Identificarea resurselor financiare si umane
pentru dezvoltarea laboratoarelor de cercetare
Aplicarea regulamentului privind examinarea si
notarea studenþilor

Elaborarea de cãtre cadrele didactice a unor
strategii de predare actualizate ºi centrate pe
student
Corectarea implementarii ECTS

2.
Permanent

Responsabilitate
3.
În dinamicã

Permanent

Realizat; se aplicã
S 137/1.02.2010
S 137/1.02.2010 anexa 5
13. Regulament privind
activitatea profesionala a
studentilor in baza
Sistemului European de
Credite Transferabile
(ECTS), valabil
începând cu anul
universitar 2009/2010
01.10.2009 Realizat
Fiºe disciplinã AMG
01.10.2009 Realizat

II.7. PROGRAM DE STUDII – RADIOLOGIE ªI IMAGISTICÃ – LICENÞÃ
A.CERINTE NORMATIVE OBLIGATORII
Nr.
Acþiune/mãsurã
crt.
0.
1.
1.
Elaborarea raportului de evaluare cu definirea
corecta a misiunii domeniului
2.
Elaborare de cursuri ºi lucrãri conforme necesare
procesului de învãþãmînt (multiplicare în numãr
suficient funcþie de nr. de studenþi).
3.
Elaborarea orarului asigurând desfãºurarea
activitãþilor didactice în condiþiile legii, fãrã
suprapuneri pe cadru didactic sau laborator
4.
Asigurarea legalitãþii transferãrii studentilor – se va
elabora o fiºã de control al documentelor ºi validare
a creditelor obtinute
5.

6.

Organizarea ºi dotarea laboratoarelor pentru toate
disciplinele cu caracter obligatoriu inclusiv cu
tehnicã de calcul ºi softuri specifice – atragere de
sponsorizãri, resurse proprii.
Dezvoltarea fondului de carte ºi achiziþionare de
abonamente la periodice din þarã ºi strãinãtate.

Termen

Responsabilitate

2.
3.
Aprilie 2010 Realizat
RAE RI
permanent
Realizat
Listã publicaþii RI
01.10.2009

Realizat
Orar

01.09.2009

Finalizat
S138/22.02.2010
S138/22.02.2010
Anexa 3
În dinamicã

permanent

permanent

Realizare
Listã cãrþi
biblioteca FMF
Abonamente
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universitate UO

Nr.
crt.
0.
1.
2.

3.

4.

B. STANDARDE SI INDICATORI DE PERFORMANÞÃ
Acþiune/mãsurã
Termen
1.
Identificarea resurselor financiare si umane
pentru dezvoltarea laboratoarelor de cercetare
Aplicarea regulamentului privind examinarea ºi
notarea studenþilor

Elaborarea de cãtre cadrele didactice a unor
strategii de predare actualizate ºi centrate pe
student
Corectarea implementarii ECTS

2.
Permanent

Responsabilitate
3.
În dinamicã

Permanent

Realizat; se aplicã
S 137/1.02.2010
S 137/1.02.2010 anexa 5
13. Regulament privind
activitatea profesionala a
studenþilor în baza
Sistemului European de
Credite Transferabile
(ECTS), valabil
începând cu anul
universitar 2009/2010
01.10.2009 Realizat
Fiºe disciplinã RI
01.10.2009 Realizat

CONCLUZII
1.
Considerãm cã motivaþiile care au stat la baza acordãrii calificativului „încredere limitatã”
– pentru programele de studii de la Facultãþii de Medicinã a Universitãþii din Oradea – nu mai
existã actualmente, deoarece:

În urma alegerilor din septembrie 2008 – ianuarie 2009, FMF Oradea are o nouã
conducere angajatã ferm în respectarea legalitãþii, a moralitãþii ºi care aplicã principiile
consacrate în managementul universitar;

Persoanele responsabile de managementul defectuos al Universitãþii din Oradea nu
mai fac parte din structurile de conducere ale facultãþii;

S-au luat mãsuri reglementative ºi operaþionale pentru prevenirea efectuãrii de
ilegalitãþi ºi abuzuri.
2.
În perioada parcursã de la evaluarea precedentã – decembrie 2008 - martie 2009, FMF a
iniþiat ºi operaþionalizat mãsuri/acþiuni  evidenþiate în RAE al programelor de studiu ale
facultãþii  care au condus la creºterea calitãþii serviciilor educaþionale, de cercetare ºi
administrative, prin:
- restructurarea catedrelor facultãþii, de la un numãr de 17 la 11;
- înfiinþarea ºi acreditarea localã a unui centru de cercetari - CCMIP;
- reînceperea activitãþii revistei medicale a facultãþii, sub denumirea de Oradea Medical
Journal;
- înfiinþarea unei Clinicii de Medicinã Dentarã moderne ºi dotatã corespunzãtor alãturi de
laboratorul de Tehnicã dentarã;
- atribuirea de spaþii de învãþãmânt corespunzãtoare tuturor programelor de studiu;
- mãrirea spaþiilor de învãþãmânt ºi a bazei materiale, modernizarea dotãrilor existente cu
aparaturã modernã;
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crearea unui laborator de anatomie, prevãzut cu salã de disecþie, biobazã ºi frigider de
pãstrare a cadavrelor preparate;
- publicarea unui numãr mare de cãrþi/îndrumãtoare/cursuri de specialitate corespunzãtoare
programelor de studiu ale FMF;
- crearea bibliotecii virtuale disponibilã pe intra-net, precum ºi a fondului de carte a
bibliotecii FMF;
- modernizarea ºi actualizarea continuã a site-ului facultãþii;
- achiziþionarea unui soft de generare, scanare ºi recunoaºtere automatã a rezultatului
examenului tip grilã, de licenþã;
- creºterea transparenþei activitãþii din facultate prin afiºarea pe site a tuturor informaþiilor
disponibile, necesare celor interesaþi;
- promovarea intensã a programelor de studiu ale FMF;
- creºterea numãrului de lucrãri ºtiinþifice publicate în reviste cotate ISI, BDI, B+;
- creºterea numãrului de proiecte propuse pentru finanþare;
- obþinerea atestatelor psiho-pegagogice ºi a certificatelor lingvistice de cãtre majoritatea
cadrelor didactice ale facultãþii, respectiv de cãtre cadrele didactice care activeazã la
programul de studii Medicinã – englezã;
- scoaterea la concurs a unor posturi didactice de conferenþiar (în vederea atingerii
procentului ARACIS 25-50%) la programele de studii deficitare MD ºi TD, respectiv
aducerea unor profesori/conferenþiari asociaþi, de prestigiu;
- redimensionarea (reducerea) numãrului de cadre didactice de la programul de studiu
Medicinã;
- asigurarea cu titulari de curs la toate programele de studiu;
- înfiinþarea unei biobaze pe model animal experimental mic: ºobolan wistar; în cadrul
biobazei existã o sala de operaþii ºi o salã de curs pentru studenþi;
- mãrirea numãrului de cercuri studenþeºti;
- respectarea numãrului de ore de permanenþã cu studenþii;
- remedierea a numeroase deficienþe cu privire la evidenþa activitãþii profesionale a
studenþilor – verificarea/corectarea cataloagelor ºi a registrelor matricole.
3.
Calitatea proceselor educaþionale ºi administrative la FMF a Universitãþii din Oradea s-a
îmbunãtãþit prin implementarea mãsurilor înscrise în Planul de Acþiuni.
-

Având în vedere cele menþionate mai sus, considerãm cã sunt îndeplinite toate condiþiile
pentru îmbunãtãþirea calificativului acordat programelor de studii ale Facultãþii de Medicinã ºi
Farmacie a Universitãþii din Oradea.
În consecinþã, Facultatea de |Medicinã ºi Farmacie a Universitãþii din Oradea adreseazã
Consiliului ARACIS rugãmintea de a declanºa procedurile de evaluare externã a calitãþii, în
vederea schimbãrii calificativului „grad de încredere limitat” în „grad de încredere ridicat”.
DECAN
Prof.univ.dr. GHEORGHE BUMBU
PRODECANI
Prof. univ. dr. Simona Bungãu – responsabil Comisie calitate
Prof. univ. Florian Bodog
Prof. univ. dr. Gheorghe Mermeze
SECRETAR ªTIINÞIFIC
Conf. dr. Ovidiu Burtã
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