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FACULTATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE 2020
Nr
crt.

Obiectivul / Acţiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Termen/perioada

Responsabil

1

Elaborarea și afișarea pe site-ul Universității din Oradea a
Planului Operațional al Facultății pentru anul 2019

Ianuarie 2020

Decan

3

Încurajarea parteneriatului profesor-student în dezvoltarea
de produse ale cercetării

Permanent

Directorii de departament

4

Organizarea periodică a unor întâlniri cu reprezentanţi ai
instituţiilor locale şi mediului de afaceri

Permanent

Decan,
Directorii de departament

5

Parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru
dezvoltarea de proiecte comune, adresate comunităţii

Permanent

Decan
Prodecani

6

Achiziționarea de dotări pentru programele de rezidențiat
(valoare de 250000 EURO)

Permanent

Rector
Decan
Prodecani

Permanent

Prodecan studenti
Directorii de departament

Ianuarie 2020

Decan
Comisia Invatamant

7

8

Sprijinirea activităţilor organizate de asociaţiile studenţeşti
din cadrul FMF
Auditarea planurilor de invatamant ale programelor de
studii universitare de licenta si master. Verificarea şi
efectuarea compatibilizării Planurilor de Învăţământ ale
programelor de studii de licenţă, cu Planurile de
Învăţământ existente la universităţi de referinţă din Europa

1

şi România
9

10

11

12

13
14
15
16
17

Verificarea respectării obligativităţii cadrelor didactice de
a prezenta la prima oră de curs fişa disciplinei şi depunerea
acesteia la Directorul de Departament
Dezvoltarea şi implementarea modalităţilor de formare a
stilurilor de învăţare / predare eficiente, în vederea
operaţionalizării învăţământului centrat pe student.
Organizarea și participarea la cursuri de formare atât
studenții cât și cadrele didactice
Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestaţiei
cadrelor didactice şi a disciplinelor de studiu de către
studenţi (Ks KDSS), reflectarea în Rapoartele de
Autoevaluare, preluarea în baza de date şi prezentarea
situaţiei în CF
Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestaţiei
cadrelor didactice şi a disciplinelor de studiu (autoevaluare,
evaluare în departament), reflectarea în RAE şi în baza de
date, prezentarea situaţiei în CF
Introducerea programelor de studiu în RNCIS
Înființarea unor noi programe de studii de licență și de
masterat
Urmărirea instituirii pârghiilor de operaţionalizare a
învăţământului centrat pe student
Verificarea operaţionalizării activităţilor didactice.
Măsuri şi sancţiuni
Participarea la diverse actiuni de promovare accentuate a
ofertei educaționale a facultății (Ziua Portilor Deschise,
Târguri Educaționale, Licee, etc.)

Semestrial

Prodecan învățământ
Directorii de departament pentru
verificare
Titularii de curs pentru aplicare

Permanent

Directorii de departament
Titularii de curs

Semestrial

Prodecan studenti
Comisia Calitate

Semestrial

Prodecan studenti
Comisia Calitate

Permanent
Permanent
Permanent, după
instituirea GBP
Permanent
Februarie-Iunie 2020

18

Extinderea colaborãrii facultății cu mediul economic
pentru diverse activități necesare procesului educațional și
de cercetare. Asigurarea desfăşurării activităţii de practică
în colaborare cu mediul socio-economic

Permanent

19

Încheierea de acorduri de cooperare cu facultăți similare
naționale și internaționale

Permanent

Decan, prodecani
Comisia de calitate
Decan, prodecani
Comisia de calitate
Decan
Prodecan învățământ
Directorii de departament
Decan
Prodecani
Directorii de departament
Decan
Directorii de departament,
Comisia Invățământ,
Comisia de Cercetare
Decan
Prodecani
Comisia de Relații Internationale și
2

20

21
22
23

Demersuri pentru reabilitarea clădirii FMF,
P-ța 1 Decembrie nr. 10
Analiza necesităţilor pe care le implică stagiile de practică
pentru programele de licenţă, pentru creşterea calităţii
acestei activităţi
Evaluarea internă a programelor de studii sub aspectul
calităţii şi eficienţei.
Editare-actualizare a cursurilor astfel încât să fie acoperite
la zi, programele de studii din cadrul Facultății

Permanent

Aprilie 2020
Semestrial
Iulie 2020

Organizarea conferinței nationale cu participare
internațională
24

„Toamna Medicala Oradeană”

Octombrie 2020

Ed. XXIX

Imagine
Rector
Decan
Administrator
Decan
Directorii de departament
Decan
Comisie Calitate
Decan
Prodecani
Directorii de departament
Decan
Prodecani
Directorii de departament
Comisia de Cercetare
Centrul de Cercetare în Științe Medicale
Farmaceutice și Medicină Dentară

Decan
Prof. univ. dr. Marius Adrian Maghiar

3

