
1 

 

PROGRAM MANAGERIAL AL CANDIDATEI LA FUNCŢIA DE DECAN 
AL FACULTĂŢII DE MEDICINĂ DENTARĂ DIN CADRUL 

UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "Victor Babeş" din 
TIMIŞOARA  - 2014-2016 

Prof. Dr. Meda Lavinia Negrutiu 

 

 Recunoasterea pe plan naţional şi european a Facultăţii de Medicină Dentară 
impune menţinerea tradiţiei de a susţine calitatea actului didactic şi a celui de 
cercetare, generând vizibilitate şi recunoaştere internaţională.  
 Clasarea Facultăţii de Medicină Dentară din Timişoara în prima grupă valorică, 
respectiv în categoria A conform metodologiei de evaluare pentru clasificarea 
universităţilor şi ierarhizarea programelor de studii elaborată de către UEFISCDI 
onorează şi reprezintă o recunoaştere a muncii depuse de cadrele didactice, dar în 
acelaşi timp reprezintă o provocare pentru menţinerea acestei poziţii în viitor. 
Criteriile de evaluare se plasează însă predominant în domeniul de cercetare, 
activitatea didactică fiind situată pe un plan secundar, cu posibile implicatii asupra 
interesului cadrelor didactice pentru aceasta directie de dezvoltare universitara.  
 

MISIUNEA DECANULUI 
 
 Ţinând cont de tradiţiile învâţământului stomatologic din Timisoara, de 
profesionalismul cadrelor didactice ce alcatuiesc corpul profesoral al Facultăţii de 
Medicină Dentară, de rezultatele şi performanţele naţionale şi internaţionale (proiecte 
de cercetare naţionale şi internaţionale, articole ISI şi BDI, participări la conferinţe 
nationale şi internaţionale, organizari de conferinţe tematice cu un larg interes pentru 
medicii dentişti din reţeaua naţionala, cât şi pentru cercetători din Romania şi de 
peste hotare, etc), consider ca misiunea decanului este de a continua acest trend 
ascendent al realizărilor obţinute de generaţiile anterioare. Voi incerca să suplinesc şi 
să stimulez colaborările în interiorul UMFT, între diferite departamente - unele dintre 
aceste colaborari, deşi demarate, au înregistrat obstacole sau chiar s-au incheiat 
inainte de a genera rezultate cuantificabile (articole, proiecte de cercetare, 
workshopuri, prototipuri etc). Un aspect major îl va avea îmbunătăţirea comunicării 
între cadrele didactice şi studenţi, prin dezvoltarea de şcoli de vară, sesiuni de 
comunicări orale studenţeşti, antrenarea unor studenţi în echipele de cercetare deja 
formate şi transmiterea dezideratelor academice către noua generaţie de tineri 
medici şi tineri viitori cercetători în conformitate cu standardele impuse la nivel 
european şi mondial.  
 
 
 
 
 



2 

 

OBIECTIVE 
 

În contextul celor prezentate, ca decan, mă voi axa pe augmentarea activităţii 
didactice şi dezvoltarea corpului academic, stimularea şi dezvoltarea activităţilor 
studenţesti, dezvoltarea majoră a activităţii ştiinţifice, dezvoltarea bazei materiale şi 
atragerea de resurse financiare. 
 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
1. Pastrarea calificativelor obţinute de Facultatea de Medicina Dentară până în 

prezent şi eventual stimularea creşterii acestora la nivelele următoare; 
2. Menţinerea sau stimularea actului didactic la nivelele facultăţilor similare de la 

nivel european, respectând curriculele in vigoare recunoscute pe plan 
internaţional; 

3. Creşterea numărului activităţilor practice în comparaţie cu cele teoretice; 
4. Adaptarea continuă a activităţilor curriculare cu nevoile pieţei de muncă, în 

vederea absorbţiei rapide şi ţintite a absolvenţilor în câmpul muncii imediat 
după finalizarea studiilor; 

5. Introducerea secţiilor cu predare în limba germană şi eventual franceza şi 
italiana; 

6. Respectarea standardelor ARACIS privind managementul calităţii şi 
eficacitatea educaţiei; 

7. Actualizarea cursurilor şi lucrărilor practice în conformitate cu tendinţele pentru 
fiecare specialitate relaţionate la ultimii 5 ani; 

8. Actualizarea periodică a informaţiilor de pe site-ul universităţii cu privire la 
activităţile desfăşurate în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară; 

9. Organizarea de şcoli de vară/iarnă care să întrepătrundă activităţile didactice 
cu cele extracurriculare (concursuri sportive, activităţi de voluntariat, excursii 
etc) în scopul facilitării şi ameliorarii comunicării între cadrele didactice şi 
studenţi; 

10. Implementarea unor structuri informatice cu posibilitatea de accesare directă 
de către studenti şi cadre didactice pentru stimularea e-learningului. 

 
DEZVOLTAREA CORPULUI ACADEMIC 

1. Găsirea de soluţii adaptate cadrului legal pentru o remunerare decentă a 
cadrelor didactice în vederea creşterii motivatiei pentru un act didactic 
performant; 

2. Generarea de competiţii interne între cadrele didactice pentru a stimula 
creşterea calităţii activităţilor didactice şi recompensarea semestrială/anuală a 
eforturilor realizate de acestea pe baza evaluărilor colegiale şi a studenţilor; 

3. Realizarea de centre puternice de cercetare care să permită cercetări 
performante în contextul tendinţelor europene şi mondiale;  

4. Accesarea de programe naţionale şi internaţionale care să permită creşterea 
bazei materiale în conformitate cu necesităţile existente pe plan internaţional; 
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5. Stimularea realizării unor lucrări de licenţă cu o componentă majoră legată de 
cercetare şi stimularea continuării acestora la nivel de doctorate care sa 
permita finalizarea cercetarilor cu brevete de invenţie sau/şi realizarea de 
prototipuri; 

6. Realizarea sau accesarea de programe dedicate pentru studii postdoctorale 
care să permită perfectionarea continuă a cadrelor didactice; 

7. Implicarea acestora în programe de cercetare şi şcoli de vară/iarnă cu 
universităţi de pe plan internaţional pentru a accesa infrastructuri de 
cercetare/programe de dezvoltare curiculara/studii de cercetare/workshopuri la 
nivelul la care sunt organizate în cadrul acestor centre de prestigiu; 
organizarea de stagii de cercetare de minim 1 săptămână în cadrul unor 
centre de cercetare de prestigiu de pe plan international; 

8. Atragerea de noi cadre didactice prin crearea unui climat propice realizării în 
bune condiţii a activităţii didactice şi a celei de cercetare, cu un accent 
permisiv pentru posibilitatea promovării celor cu rezultate valoroase; 

9. Realizarea de programe de promovare a Facultatii de Medicina Dentara 
pentru a atrage elevii de liceu catre aceasta ramura medicală; 

10. Promovarea mobilitatii cadrelor didactice la manifestari de o reala calitate 
stiintifica cu implicarea activitatilor de cercetare desfasurate in prealabil (ADA, 
FDI etc). 

 
DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR STUDENŢEŞTI 

1. Promovarea unui tratament corect al studenţilor în Facultatea de Medicină 
Dentară Timişoara, de pe poziţii de respect al persoanei şi personalităţii lor şi 
în acord cu reglementările instituţiei, în ideea de a asigura ca relaţiile studenţi-
cadre didactice să fie cât mai bune; 

2. Promovarea principiilor eticii medicale profesionale şi principiilor generale ale 
stării de sănătate; 

3. Obtinerea unei experiente profesionale reale cât mai largi şi cu un focusat 
accent pe nevoile pacientului de profil; 

4. Stimularea activitatilor sprotive ale studentilor stomatologi pentru a preveni 
bolile profesionale; realizarea de activitati extracuriculare accentuate pe 
această direcţie (organizari de sesiuni sportive, fotbal, handbal, kangoo jump, 
dans sportiv, tango argentinian, etc); 

5. Stimularea şi sprijinirea activităţilor asociatiei studentesti (TDSA) in 
organizarea de manifestari specifice; editarea revistei "Molarul din Minte", 
organizarea de actiuni de voluntariat, organizarea de workshopuri dedicate, a 
unor scoli de vara/iarna, etc. 

6. Atragerea studenţilor spre activităţile de cercetare realizate în cadrul fiecarui 
departament şi stimularea fructificării acestor cercetări în lucrari ştiinţifice şi de 
licenţă care să reprezinte rodul a minim doi ani de activitate dedicată; 

7. Stimularea mobilităţii studenţilor în centrele universitare cu care Facultatea de 
Medicina Dentara are colaborari pentru a le largi spectrul şi cunoştiinţele 
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legate de viaţa studenţească din diferite zone şi culturi de pe plan european şi 
mondial; 

8. Sprijinirea studenţilor pentru a participa la manifestări marcante de prestigiu 
din ţara şi străinătate pentru a îi obişnui cu acţiunile de diseminare a 
cercetărilor efectuate în prealabil; 

9. Crearea de oportunităţi pentru atragerea în randurile cadrelor didactice a 
studenţilor cu înclinaţii pentru aceasta meserie nobilă; 

 
DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ŞTIINŢIFICE 

1. Dezvoltarea şi susţinerea colaborărilor intrauniversitare, între diferite 
departamente şi facultăţii ale UMFVBT, alaturi de extinderea colaborărilor cu 
alte universităţi din Timişoara (Politehnica, Vest, Agro etc), cu universităţi de 
prestigiu de pe plan naţional şi internaţional; 

2. Accesarea de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale în parteneriate 
strategice; 

3. Stimularea finalizarii cercetarilor cu impact major in amaliorarea condiţiilor de 
viaţa şi a stării de sănătate a populaţiei; 

4. Crearea de competiţii interne pentru generarea unui climat competiţional 
benefic în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară; 

5. Stimularea publicării rezultatelor cercetării în reviste de tip ISI sau BDI, cu 
accent pe cele cu factor de impact; 

6. Recompensarea cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul 
cercetarii stiintifice; 

7. Atragerea de fonduri pentru o continuă îmbunătăţire şi actualizare a bazei de 
cercetare a facultăţii noastre; 

8. Stimularea realizării de centre de cercetare pe departamente care să 
absoarbă atât cadre didactice cât şi studenţi ce să conlucreze pentru 
obţinerea unor rezultate reale. 

 
DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

1. Înnoirea bazei materiale existente a Facultăţii de Medicină Dentară în 
concordanţă cu cele existente în centrele universitare partenere; 

2. Sprijinirea departamentelor de tehnica dentară şi stimularea colaborarii 
acestora cu departamentele clinice pentru o gestionare eficientă a materialelor 
consumabile necesare activităţilor clinice studenţeşti; 

3. Stimularea dezvoltării unui Centru de Cercetare Neinvazivă în Medicina 
Dentară cu dotarea dedicată pe sisteme de Tomografie Optică în Coerenţă, 
MicroCT, Microscoape Atomice de Forţă, Laser Doppler, Micorscopie 
Confocală, Microscopie Fotoacustică etc.; 

4. Realizarea unor contracte de service pentru întreţinerea sistemelor utilizate 
pânâ în prezent în activitatea didactică şi de cercetare; 

5. Identificarea şi optimizarea unor spatii noi  dedicate activitatilor didactice si de 
cercetare - adaptate la numărul studenţilor; 
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6. Accesarea unor proiecte de cerectare focalizate pe achiziţia exclusiva de 
obiecte de inventar si cresterea bazei materiale; 

7. Imbunătăţirea furnizării de materiale consumabile necesare pentru activitatea 
didactică şi de cercetare; 

8. Sprijinirea unor proiecte de cercetare dedicate unor direcţii noi, neprevazute 
inca in strategia actuala a UMFVB; 

9. Crearea unor centre de conferinţă virtuale care să permită realizarea unor 
şedinţe on line pentru soluţionarea unor probleme tehnice, tehnologice sau de 
e-learning 

 
ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE 

1. Dezvoltarea unui program deschis publicului larg care să permită pacienţilor 
să beneficieze de activitatea superspecializată a cadrelor didactice din cadrul 
Facultăţii de Medicină Dentară; 

2. Accesarea proiectelor de cercetare naţionale, internaţionale şi a celor dedicate 
pentru dezvoltarea bazei materiale; 

3. Atragerea diferiţilor sponsori, în special dintre firmele de specialitate, care să 
susţină activităţi didactice şi de cercetare în parteneriate; 

4. Creşterea numărului de studenţi străini prin generarea unor secţii cu predare 
în limba germană, eventual franceză şi italiană; 

5. Stimularea valorificării brevetelor existente şi realizarea de parteneriate în 
vederea identificării direcţiilor de cercetare finalizabile cu produse inovative 
valorificabile cât mai rapid pe piaţă; 

6. Generarea unor programe de colaborare cu Facultăţi din Serbia şi Ungaria 
pentru activităţi de cercetare în parteneriat, capabile să genereze proiecte de 
cercetare viabile pe plan european, şi mondial. 

 
 Direcţiile de acţiune menţionate în acest plan managerial pot fi urmate doar 
printr-o adevărată muncă în echipă, caracterizată prin loialitate faţă de instituţie, 
onestitate, colegialitate, transparenţa şi spiritul democratic, în condiţiile respectării 
cadrului legislativ în vigoare. 
 
 
 
       Prof.Dr.Meda-Lavinia Negruţiu 


