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2020… încotro? 
 

 

Acest plan managerial este redactat ca o punte între prezent și o viziune alternativă 

pentru anul 2020. El conține soluții și idei concrete prin care spiritul antreprenorial, 

comunicarea eficientă și inovarea pot să aducă plus-valoare ființei complicate din 

care facem cu toții parte: UNIVERSITATEA.  

În propunerea acestor soluții primează INTERESUL COMUN al fiecărei celule a 

acestei entități, fie student, fie dascăl, fie administrator, ca forță motrice care 

motivează mersul înainte. În mediul socio-economic bulversat de scandaluri de 

corupție al României de azi, în care educația și sănătatea au fost permanent 

subfinanțate, și intr-o lume care pare să-și fi pierdut busola, este greu să te gândești 

la perspective luminoase de viitor. Și totuși, în istorie s-a demonstrat mereu că 

momentele cele mai dificile sunt și cele mai provocatoare surse de mobilizare a 

potențialului uman creativ și că supraviețuirea este posibilă.  

Coordonatele şi reperele prezentului creează țesătura viitorului. Cheia unui viitor 

onorabil pentru o comunitate academică din România secolului XXI este 

PARTICIPAREA. Atitudinea față de crizele de orice fel nu este una contemplativă, ci 

una participativă. Ele nu se întâmplă altora, ci nouă, de aceea reprezintă o 

provocare pentru găsirea de soluții, viziune și curaj, în lumina potențatoare a unui 

idealism pragmatic. Diagnosticarea metehnelor noastre și asumarea tratamentelor 

adecvate pentru depășirea lor fac obiectul obligatoriu al privirii către viitor din 

perspectivă academică. 

Acest plan managerial reprezintă o invitație de participare implicativă și creativă în 

viața academică a universității noastre. 

 

 

 

 



Plan managerial         SIMONA DRĂGAN 

 

 4 

Preambul 
 

În acest moment, în Europa ne confruntăm cu provocări multiple: criza economică, 

șomajul în rândul tineretului, agresivitatea noilor competitori asiatici, modificări 

drastice și bruște ale demografiei reprezentate de migrația forței de muncă și criza 

refugiaților, instabilitatea instituțiilor europene. Toate acestea afectează profund 

economiile tuturor statelor și relațiile interumane, destabilizează sisteme și instituții 

naționale, revendicând în același timp seriozitate, implicare și spirit inovativ în 

găsirea de soluții viabile de viitor. 

Universitățile românești se confruntă în prezent cu probleme de subfinanțare și locuri 

joase în clasamentele internaționale. În acest context, Consiliul Naţional al Finanțării 

în Învățământul Superior (CNFIS) propune două categorii de acțiuni specifice pentru 

îmbunătățirea stării finanțării:  

1. repartizarea eficientă a resurselor financiare existente, cu creșterea 

transparenței utilizării fondurilor publice 

2. diversificarea formelor de finanțare a universităților din alte surse decât cele 

de la bugetul de stat.  

În acest scop a fost proiectată o platformă informatică dedicată, care începând din 

2015 asigură colectarea periodică centralizată a principalelor date statistice pentru 

învățământul superior, în vederea implementării unei noi metodologii de finanțare. 

Interesul universității noastre este să obțină scoruri cât mai mari la indicatorii 

propuși, pentru a evita decalajele cu alte universități.  

Managementul strategic al universității pentru obținerea finanțării de la buget 
trebuie să se orienteze înspre îndeplinirea indicatorilor propuși pentru finanțarea 

suplimentară de excelență, grupați pe clase: 

1. predare/învățare 

2. cercetare științifică 

3. orientare internațională 

4. orientare regională și echitate socială 
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Decalajul existent în acest moment nu derivă numai din statistici și cifre, el este 

prezent în atitudini și mentalităţi, în modul de comunicare şi în stratificarea valorilor, 

în interesul pentru participarea la viața comunității. O viziune orientată pe creşterea 

calităţii educaţionale și de cercetare asumate, învățământul centrat pe student și 

parteneriatele internaționale puternice vor permite valorificarea mai eficientă a 

resurselor cu depășirea decalajului.  

Un management financiar orientat pe antreprenoriat va permite identificarea și 

valorificarea unor surse de finanțare extrabugetare  sustenabile și competitive. 
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Obiective strategice 
 

OBIECTIVELE STRATEGICE ale planului managerial grupate pe domenii sunt 
prezentate în continuare: 

 

Educație: 

 Promovarea unui învățământ centrat pe student 

 Promovarea excelenței în procesul educațional 

 Reforma curriculară pentru introducerea educației medicale și farmaceutice 

bazate pe competențe  

 

Cercetare: 

 Optimizarea poziției competitive în cercetare 

 Încheierea de parteneriate puternice pentru creșterea vizibilității internaționale 

 

Management financiar sustenabil și competitiv: 

 Internaționalizare 

 Responsabilizarea activității la nivelul facultăților și departamentelor 

 Promovarea culturii antreprenoriale 

 Asigurarea calității managementului administrativ-financiar 

 Promovarea unei culturi instituționale bazate pe dezvoltarea sentimentului de 

mândrie pentru apartenența la UMF “Victor Babeș” Timișoara 

 Atragerea de surse de finanțare 

 

Obiectivele și măsurile prioritare ce derivă din acestea sunt detaliate pe domenii. 
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1. EDUCAȚIE 
 

Deoarece învățarea și predarea reprezintă fundamentul misiunii educaționale a 
universității, obiectivele strategice care decurg din acestea sunt axate pe creșterea 

compatibilității cu zona Europeană a Învățământului Superior (EHEA). 

1.1. Promovarea unui învățământ centrat pe student 

Învățământul centrat pe student va permite o flexibilitate crescută și aprecierea 

autocritică a competențelor și abilităților obținute de studenți, înlocuind câteva dintre 

elementele rigide tradiționale din învățământul superior. El se bazează pe învăţare 

activă și responsabilitate personală crescută din partea studentului, prin contribuția 

efectivă la performanța personală, dezvoltând abilitatea critică și potențialul inovativ. 

În același timp creează un tip de interacțiune student-profesor bazat pe respect 

reciproc și eficiență, în care învățarea devine interesantă și creativă.  

Un exemplu în privința acestui tip de interacțiune în care nevoile personale de 

învățare și cunoaștere au fost identificate îl reprezintă atelierele SSCR de efectuare 

a nodurilor și suturilor, având ca rezultat obținerea directă a abilității respective și 

crearea unei liste de verificare pentru efectuarea corectă a acesteia, sub îndrumarea 

directă a cadrului didactic. Astfel de liste pot servi pentru verificarea peer-to-peer 

(unul pe altul) pentru efectuarea cât mai corectă a unor proceduri legate de o anume 

abilitate. 

Studenţii au stiluri diferite de învăţare, nevoi și interese diferite, dar implicarea lor 

directă în procesul de formare reprezintă o soluție pentru creșterea calității educației 

și în final, pentru creșterea gradului de satisfacție al absolvenților. Uriașul potențial 

inovativ al studenților în găsirea de soluții atractive de învățare observat la sesiunile 

poster în cadrul Conferințelor Timișoara Medical Education Days din ultimii 4 ani 

trebuie valorificat în favoarea lor. El reprezintă un exemplu de colaborare pe grupe 

mici pe o temă dată, al cărei rezultat apreciat tot în sistemul peer-to-peer dezvoltă 

capacitățile critice și autocritice, fiind în același timp competitiv și reflexiv. Acest tip 

de interacțiune în grupe mici poate fi extrapolat la lucrări practice și stagii, cu feed-

back imediat din partea colegilor și implicarea tuturor participanților. 
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1.2.  Promovarea excelenței în procesul educațional 

Excelența este cuantificată de obicei prin calitatea și volumul cercetării, în 

detrimentul performanței didactice. Dinamica specială a descoperirilor în 

biomedicină, tehnologiile avansate și metodele noi de diagnostic și tratament impun 

informarea perpetuă a cadrelor didactice pentru selectarea, aplicarea și transmiterea 

acestor informații. Lucrul cu primele generații de studenți din Epoca Internetului este 

deosebit de solicitant, deoarece aceștia se pot informa foarte ușor online, având la 

dispoziție un număr mare de surse, în legătură cu o tematică anume. În acest 
context, creșterea standardului profesional al educației prin însușirea a noi 

metode de implicare în procesul educațional reprezintă o problemă de 

responsabilitate instituțională. Formarea continuă a cadrelor didactice trebuie să 

aibă loc în plus față de cursul psihopedagogic obligatoriu, prin găsirea soluțiilor și 

oportunităților pentru dezvoltarea continuă a carierei didactice prin programe de 

dezvoltare a resurselor umane.  

Criteriile de promovare a cadrelor didactice utilizate în prezent în acord cu legea 

Educației Naționale nu încurajează spiritul creativ și inovativ în domeniul 

educațional. Excelența academică se poate realiza doar prin reechilibrarea 
balanței dintre didactic și cercetare în definirea performanței academice a 
cadrelor didactice. 

Măsurile de promovare a excelenţei educaţionale sunt detaliate pe toate palierele: 

 

Pe programe: 

 Consultarea unor asociații profesionale pentru definirea competențelor 

profesionale în relație cu cerințele pieței muncii: DSP, Colegiul Medicilor, 

Farmaciștilor, Medicilor Dentiști, Colegiul de asistență medicală și cel de 

asistență farmaceutică, Asociația Kinetoterapeuților, Asociația Medicilor de 

Familie, Asociațiile studențești, Societățile profesionale 

 Introducerea unor programe de studii comune cu instituții de învățământ 

superior din străinătate recunoscute de statul de origine (Ex: Medicină 

Dentară în limba germană) 
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 Extensia programelor de studii acreditate pentru care adresabilitatea este 

mare (Ex: Balneofiziokinetoterapie) 

 Creșterea numărului de studenți la programele Master în limbi străine ex: 

Dermatocosmetologie (criteriu CNFIS de finanțare suplimentară de excelență) 

 Analiza oportunității dezvoltării unei platforme de e-Iearning pentru 

programele de master și doctorat 

 Creșterea numărului de contracte de colaborare cu instituții private în vederea 

desfășurării unor activități educaționale în comun (cursuri postuniversitare, 

practică) 

 Introducerea unei platforme de telemedicină (ex: prin proiect RO-HU 

împreună cu Universitatea Szeged) 

 

Pe resursa umană: 

 Creșterea calității actului educațional prin susținerea financiară a cursurilor de 

perfecționare în limbi străine și de obținere a atestatului corespunzător din 

partea cadrelor didactice care predau în limbi de circulație internațională Ex: 

Medical English for Educators (proiect cu Universitatea Szeged) sau cursuri 

locale 

 Creșterea ofertei de cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice, prin: 

- Dezvoltarea și extinderea programului de mentorat euroregional 

Timișoara-Szeged-Viena 

- Curs de perfecționare în educație medicală online prin sistem de 

videoconferință webinar și videostream (Georgetown-Timișoara-

Szeged) 

- Cursuri de perfecționare în domeniul IT (pentru doritori) 

- Cursuri de utilizare a simulatoarelor în educație (pentru doritori) 

 Introducerea de noi practici educaționale (Ex: crearea examenelor clinice 

structurate pe pacient real sau simulat) în cadrul Centrului de simulare 

 Consultanță din partea unor experți europeni în Educație Medicală  
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 Sprijinirea unei scheme de evaluare a performanțelor cadrelor didactice, ce ia 

în considerare materialele didactice inovative create (ghiduri de studii, liste de 

verificare a situațiilor clinice, cazuri clinice comentate, prezentări ppt cu serii 

de întrebări/răspunsuri imediate prin downloadarea pe telefoanele celulare a 

unei aplicaţii web ce permite selectarea răspunsurilor de către studenți) 

pentru a crește interesul cadrelor didactice pentru activitatea cu studenții și 

prin aceasta calitatea actului educațional 

 Creșterea ofertei materialelor educaționale și încurajarea participării la 

crearea unor noi aplicații educaționale IT (softuri educaționale, spital virtual, 

quizz-uri) 

 Încurajarea aplicării pe granturi educaționale și a publicării de articole 

referitoare la rezultatele educației în reviste de specialitate 

 Încurajarea mobilității internaționale a cadrelor didactice (indicator CNFIS la 

acordarea finanțării suplimentare de excelență) 

 Crearea unui sistem Intranet performant și comunicare eficientă prin platforma 

Moodle 

 Continuarea acordării de premii și distincții celor mai bune cadre didactice 

pentru activitatea didactică și de cercetare în cadrul Zilelor UMF 

 

Pe studenți: 

 Creșterea competiției în selectarea candidaților la admitere (includerea 

întrebărilor ce testează logica asociativă) 

 Organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire pentru admitere adresate 

elevilor de liceu în an terminal 

 Simularea examenului de admitere 

 O mai bună orientare la începutul studenției prin redactarea ghidurilor 

referitoare la fiecare program de studiu, care să cuprindă date despre 

structura programului – clinic/preclinic, materii obligatorii, materii opționale, 

voluntariat, modul de desfășurare al examenelor, restanțe, repetenție, 

practică, date în legătură cu examenele de licență, rezidențiat 
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 Participarea studenților în procesul educațional la redactarea listelor de 

verificare pentru abilități și situații clinice și utilizarea lor la stagii și lucrări 

practice în cadrul evaluărilor pe parcurs peer-to-peer (unul pe altul) 

 Utilizarea formularelor de evaluare scurte feed-back 360º a studenților la stagii 

(din partea cadrelor didactice, a colegilor, a pacienților, a asistentelor medicale) 

 Redactarea ghidurilor de studiu și încărcarea lor pe platforma Moodle pentru 

folosul întregii comunități academice 

 Acordarea de credite suplimentare pentru activitățile voluntare (criteriu de 

eficiență CNFIS pt finanțarea suplimentară de excelență)  

 Transferul de bune practici existente la universitățile europene partenere în 

organizarea procesului didactic (Ex: analiza situațiilor clinice obligatorii pentru 

competența de Medic, așa cum este definită de curriculele germane reunite 

coordonate de Universitatea Köln; utilizarea în definirea competențelor de 

Farmacist a experienței curriculelor de bază franceze reunite (partener 

Universitatea Marsilia), utilizarea unor metode educaționale centrate pe 

student (experiența Szeged și Viena a tutoriatului prestat de studenți) 

 Organizarea cursurilor  de limba română pentru studenţii străini doritori, 

coordonate de cadrul didactic şi cu participarea studenţilor (tutorilor) voluntar 

 Asigurarea armonizării curriculei UMF cu cea a instituțiilor receptoare 

ERASMUS prin instruiri efectuate la Biroul de Relații Internaționale pentru 

studenții out-going înainte de plecarea în mobilitate 

 Organizarea de ateliere și școli de vară în cadrul Centrului de simulare pentru 

ca toți studenții să aibă ocazia experimentării luării deciziilor pe situațiile 

clinice obligatorii, deoarece durata stagiilor clinice nu le permite să 

întâlnească toate aceste situații 

 Promovarea modulelor de educație interdisciplinară între studenții de la 

Medicină, - Asistență Medicală Generală, Medicină Dentară - Tehnică 

Dentară, Farmacie - Asistență Farmacie și cu studenții de la programele 

Masterale prin Şcoli de vară organizate in Centrul de simulare 
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 Încurajarea participării în programul de voluntariat student-tutor (creșterea 

ofertelor de voluntariat în domeniul didactic, abilități practice, simulare, 

cercetare). 

 Organizarea în continuare a Conferinței Timișoara – Medical Education Days 

și extinderea ei Euroregională 

 Continuarea acordării de premii și distincții celor mai buni studenți pentru 

activitatea didactică, implicarea în cercetare, activități extracurriculare și 

sportive în cadrul Zilelor UMF 

 Competiție internă pentru desemnarea celor mai buni studenți voluntari pe 

domenii cu acordarea de premii și distincții în cadrul Zilelor UMF 

 Crearea unui Forum de dezbatere online în legătură cu cele mai noi orientări 

și descoperiri în domeniul biomedical pentru studenți și cadre didactice pe 

grup facebook 

 Glosar – crearea unei baze de date de limbaj medical (prin voluntariat 

studenți coordonați de cadre didactice pe domenii) 

 

Pe calitate: 

 Creșterea rolului Departamentului de Asigurare a Calității Educaționale 

(DEACE) 

 Reducerea birocrației instituționale prin implementarea platformelor suport IT 

de înaltă performanță de stocare a datelor la nivelul disciplinelor și de 

comunicare cu secretariatele. Monitorizarea utilizării platformelor de către 

DEACE 

 Perfecționarea îndosarierii electronice a performanțelor studențești, a 

evaluării anuale a cadrelor didactice și a infrastructurii  

 Monitorizarea introducerii și completării fișei electronice a disciplinelor pentru 

o mai bună și mai rapidă stocare a datelor necesare pentru raportările către 

MEN, CNFIS și evaluările instituționale  

 Introducerea evaluării on-line a cadrelor didactice 
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 Monitorizarea desfășurării on-line a evaluării cadrelor didactice și prelucrarea 

datelor obținute 

 Eficientizarea activității Biroului de Consiliere a studenților, absolvenţilor şi 

tinerilor rezidenţi (angajare personal calificat) 

 Promovarea principiilor eticii și deontologiei profesionale prin combaterea cu 

fermitate a fraudei la examene sau de plagiat a lucrărilor de licență sau 

doctorat 

 Monitorizarea respectării Codului drepturilor și obligațiilor studentului 

 

Pe infrastructură: 

 Înființarea unui Centru de Educație și Formare (prin închirierea, 

concesionarea sau achiziționarea unei clădiri) care să cuprindă: 

- Biblioteca cu săli de lectură moderne 

- Centru educațional pentru studenți (activități remunerate sau voluntare 

de mentorat/tutoriat desfășurate în afara orelor de contact direct; 

program de work-shopuri: cum să învățam, cum să integrăm; cum să 

comunicăm, cum să ne relaxăm 

- Centru de formare continuă (cursuri postuniversitare, cadre didactice, 

rezidenți) 

- Centru de Evaluare 

- Cafeterie 

 Optimizarea dotării Centrului de Simulare pentru Abilități Clinice 

 Creșterea numărului spațiilor de învățământ prin închiriere de spații noi și/sau 

îmbunătățirea utilizării spațiilor existente  

 Dezvoltarea compartimentului IT 

- Alocarea unui cont Moodle pentru fiecare student și cadru didactic 

- Utilizarea platformei Moodle pentru comunicare didactică prin plasarea 

de materiale educaționale, posibilitatea autoevaluării prin quizzuri 
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- Stocarea și exportarea datelor de la nivelul secretariatelor în Registrul 

Matricol Unic prin customizarea programului EMSYS 

- Înregistrarea electronică a rezultatelor examenelor și comunicarea lor 

direct la nivelul secretariatelor  

- Reîmprospătarea informațiilor pe site-ul universității 

- Customizarea programului EMSYS la nivelul serviciului personal 

 

1.3. Reforma curriculară pentru introducerea educaţiei medicale şi 
farmaceutice bazate pe competenţe 

Evaluările instituționale pe care le-am coordonat în 2012 după criteriile World 

Federation of Medical Education (prin proiectul POSDRU/86/1.2/S/63815) și 

European Universities Association au demonstrat existența unui decalaj evident între 

sistemul de educație medicală din România și cele europene și mondiale. Ele au 

permis identificarea obstacolelor existente în prezent și au generat cu ajutorul 

evaluatorilor soluții pentru depășirea acestora.  

Norma didactică obligatorie pe grade didactice impusă de Legea Educației Naționale 

2011 și practicată doar în 4 state din fostul bloc comunist a fost privită drept limitativă 

și rigidă, nepermițând participarea cadrelor didactice în cadrul unor module 

interdisciplinare. Este cât se poate de limpede însă că o schimbare legislativă in 

domeniu va necesita o perioadă mai lungă de timp, deoarece momentan păstrarea 

normelor generează o ordine relativă într-un sistem în criză economică și identitară. 

La fel de limpede este faptul că Directiva Europeană 36/2005 impune numărul de 

5500 de ore pentru studiul Medicinei, 4600 ore pentru Asistența Medicală, ceea ce 

orientează efortul de reorganizare curriculară în mod obligatoriu înspre fondul 

problemei, reprezentat preponderent de CONȚINUTUL PROGRAMELOR 

ANALITICE și METODELE DE INTERACȚIUNE CU STUDENȚII și mult mai puțin de 

intervenția asupra numărului de ore din planurile de învățământ. 

Crearea cataloagelor de cunoștinţe și abilități reprezintă prima etapă a reformei 

curriculare, destinată cunoașterii de către toate cadrele didactice implicate în 

procesul educațional a volumului și tipului de informație din programele analitice. 
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Cataloagele de cunoștinţe teoretice și abilități practice reprezintă cea mai flexibilă 

verigă a curriculei. În domeniul Medicină, Catalogul a apărut deja și este punctul de 

intersecție al disciplinelor preclinice cu cele clinice, locul de pornire al construirii unor 

module interdisciplinare de înțelegere mai bună a unor teme, în condițiile păstrării 

curriculei liniare. Conținutul catalogului poate fi adaptat cel mai rapid ținând cont de 

evoluția științifică și investigaţională a domeniului. 

În domeniile Medicină Dentară și Farmacie cataloagele acoperă în prezent 

disciplinele de specialitate și vor apărea în semestrul II al anului universitar 2015-

2016. Indiferent de domeniu, o viziune mai cuprinzătoare asupra unui învățământ 

medico-farmaceutic bazat pe competențe înseamnă definirea unor curricule de 
bază pe domenii la nivel național, care să se reflecte obligatoriu în tematica de 
rezidențiat, cu evitarea curriculelor paralele. 

 Continuarea etapelor reformei curriculare  

Etapa a 2-a în reforma curriculară, este reprezentată de identificarea temelor ce se 

suprapun în preclinic și a situațiilor clinice cele mai frecvente cu care se confruntă 

în practică un absolvent al Facultății de Medicină. Acestea pot fi decise de comitetul 

curricular inclusiv prin consultare cu terți (DSP, Asociația Medicilor de familie, 

Societăți profesionale). Etapa a 3-a constă în formularea conținutului și redactarea 

ghidurilor de studiu pe situații clinice și a listelor de verificare pe situații. Aceste 

ghiduri pot constitui teme pentru proiecte de grup, o metodă educațională atractivă 

și implicativă, care nu a fost încă folosită în Universitatea noastră și care 

facilitează însușirea cunoștințelor pe tot parcursul studiului. Participarea activă a 
studenților din comisiile educaționale ale organizațiilor studențești în reforma 
curriculară este foarte importantă. Ei pot contribui la pregătirea materialelor sub 

îndrumarea cadrelor didactice, o activitate ce poate fi înscrisă în cadrul 

voluntariatului. 
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2. CERCETARE 
 

Misiunea asumată a UMF Victor Babeș constă în promovarea cercetării științifice 

medicale și farmaceutice și în internaționalizarea acesteia. În Strategia Naţională 
de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020, Sănătatea a fost identificată drept 

domeniu prioritar, deoarece reprezintă un domeniu cu impact critic asupra calităţii 

vieţii şi a resurselor publice. Strategia va susţine, prin instrumente de implementare 

(în special Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014–2020 și 

Programul Operațional Competitivitate - Axa Prioritară Cercetare, Dezvoltare 

Tehnologică şi Inovare pentru susținerea afacerilor și competitivitate) dezvoltarea 

colaborărilor şi parteneriatelor public-public și public-privat. Instituţiile publice direct 

interesate de rezultate susțin cercetarea tematică la iniţiativa cercetătorilor.  

În acest context național și în concordanță cu programul European HORIZON 2020, 

sunt prezentate obiectivele strategice ale acestui plan managerial. 

 

2.1. Optimizarea poziției competitive în cercetare 

 
 organizarea de workshop-uri exploratorii pentru identificarea temelor 

promițătoare de cercetare 

 actualizarea planurilor anuale de cercetare la nivel de discipline şi 

departamente 

 alocarea resurselor de cercetare pe departamente și discipline în funcție de 

performanța dovedită în clasamentele anuale (factor de impact cumulat pe 

departament, număr de citări, venituri proprii obținute din cercetare) 

 identificarea disciplinelor și departamentelor orientate preferențial spre 

cercetare și structurarea tematicii abordate de acestea pe teme prioritare 

 menținerea competiţiei interne pentru identificarea şi omologarea de noi 

centre de cercetare 

 menținerea schemelor de grant intern pentru tineri cercetători și echipe 

multidisciplinare  
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 realizarea abonamentului instituțional pentru platforma ANELIS de accesare a 

bazelor de date 

 organizarea de workshop-uri în cadrul Școlii doctorale pentru cadrele 

didactice și studenții doctoranzi interesați pentru utilizarea programelor 

dedicate de căutare a surselor și de ordonare a bibliografiei în articolele 

științifice (ofertă de curs postuniversitar) 

 organizarea de workshop-uri pentru redactarea lucrărilor științifice (ex: ws 

organizat de Elsevier s-a bucurat de multă apreciere de către participanți) 

 organizare de instruiri pentru aplicarea pe proiect de cercetare și 

management de proiect de cercetare 

 sprijinirea cadrelor didactice pentru susținere tezelor de abilitare 

 includerea studenților în colective de cercetare (activități voluntare) 

 încurajarea participării cadrelor didactice tinere în sesiunile congreselor 

MEDIS 

 înființarea Școlii doctorale pe domeniul Farmacie 

 creșterea ofertei de servicii calificate ISO pe cercetare și vizibilizarea lor pe 

platforma ANCS 

 creșterea numărului de doctorate în co-tutelă internațională (criteriu CNFIS de 

finanțare suplimentară de excelență) 

 recompensarea activităților de cercetare prin acordarea de premii sau salarii 

de merit pentru rezultatele relevante pe plan național și internaţiional 

 crearea unei baze de date pentru infrastructura de cercetare existentă în 

scopul evitării achiziţionării unor aparate deja existente  

 atragerea de noi surse de finanţare prin realizarea unor proiecte de inovare și 

transfer tehnologic  

 aplicarea pe proiecte de burse doctorale și postdoctorale prin programul 

POCU (Straategia 2014-2020 susține sprijinul financiar acordat doctoranzilor) 
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2.2. Încheierea de parteneriate puternice pentru creșterea 
vizibilității internaționale 

 

 organizarea anuală a conferințelor euroregionale pentru tineri cercetători 

în parteneriat cu Ungaria și Serbia  

 colaborarea cu colectivele de cercetare locale și regionale 

 cultivarea unor parteneriate puternice cu instituții de prestigiu din lumea 

academică mondială pentru accesarea fondurilor de cercetare pe 

programele HORIZON 2020 

 cultivarea parteneriatului euroregional cu partenerii tradiționali Ungaria și 

Serbia pentru atragerea de fonduri de cercetare prin programele 

transfrontaliere 

 creșterea accesării fondurilor de cercetare pe PN-III prin consolidarea 

parteneriatelor naționale  

 accesarea fondului de burse de cercetare Marie Curie de către tinerii 

cercetători valoroși aflați în contact cu echipe din instituții de cercetare 

europene de prestigiu 

 atragerea de cercetători cu experiență pentru coordonarea echipelor de 

cercetare prin granturi ERA-chair sau POC 

 atragerea de doctoranzi din alte țări UE sau non-UE  
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3. MANAGEMENT FINANCIAR SUSTENABIL ȘI COMPETITIV 
 
Obiectivul strategic al agendei „Europa 2020”, privind participarea la învățământul 

superior, este asociat cu managementul financiar sustenabil și competitiv ca obiectiv 

strategic de îmbunătățire a calității și relevanței educației universitare. Acestuia îi 

corespund următoarele dimensiuni: internaționalizarea, antreprenoriatul, asigurarea 

calității, finanțarea pe bază de performanță, întărirea legăturilor dintre Universitate și 

mediul economic și creșterea angajabilității absolvenților.  

 

3.1. Internaționalizare 

 Asigurarea unor parteneriate puternice pentru participarea la programe 

europene de cercetare și a colaborării în diverse domenii 

 Creșterea ofertei educaționale în limbi de circulație internațională pe 

programele de licență, Master și doctorat(criteriu CNFIS pentru finanțarea 

suplimentară de excelență) 

 Utilizarea grupului facebook ALUMNI al UMF Victor Babeş pentru aflarea 

colegilor din promoțiile anterioare pentru urmărirea inserției profesionale a 

absolvenților (criteriu CNFIS pentru  finanțarea suplimentară de excelență)  

 Creșterea numărului contractelor de parteneriat pentru mobilități studenți și 

cadre didactice pe programul ERASMUS (criteriu CNFIS pentru finanțarea 

suplimentară de excelență) 

 Acordarea titlului de visiting professor sau doctor honoris causa unor 

personalități internaționale care să contribuie la creșterea prestigiului 

universității 
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3.2. Responsabilizarea activității la nivelul facultăților și 
departamentelor 

 Conceperea și dezvoltarea unui plan de comunicare internă 

 Eficientizarea circulației interne a informației prin Intranet performant 

 Implementarea platformelor IT de înaltă performanță ca suport pentru 

educație, cercetare, administrație, ofertă de servicii  

 Revizuirea Planului strategic în vederea implementării obiectivelor propuse în 

planurile operaționale ale facultăților  

 Crearea unui dosar electronic la nivelul disciplinelor cu fișele de evaluare 

individuală ale personalului didactic, din care exportarea datelor să poată fi 

posibilă conform diverselor cerințe de raportare (Departament de cercetare și 

Management al Granturilor, MEN, ARACIS), prin utilizarea unui program 

dedicat.  

Obs: hățișul birocratic al evaluărilor instituționale nu poate fi evitat și este 

chiar necesar pentru a cunoaște evoluția în timp a unui domeniu. Eficiența 

colectării și a prelucrării datelor cu ajutorul acestor dosare electronice va fi 

mult înlesnită. 

 Asigurarea autonomiei decizionale la nivelul facultăților și a departamentelor 

cu responsabilizarea decanilor și a directorilor de departament pentru 

îndeplinirea prerogativelor lor în concordanță cu prevederile legale 

 Încurajarea responsabilizării activității la nivelul departamentelor, cu stabilirea 

unei strategii de dezvoltare proprii 

 Analiza situației resurselor umane pe departamente în contextul 

perspectivelor  de dezvoltare prefigurate de acestea în strategia 

departamentului: elaborarea planurilor de carieră și creșterea numărului de 

surse de perfecționare a personalului didactic (cursuri psihopedagogice 

adaptate specificului educației medicale, platformă online de instruire în 

legătură cu metode noi de predare, în parteneriat internațional) 
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3.3. Promovarea culturii antreprenoriale 

 Îmbunătățirea vizibilității pe piața de oferte educaționale (participare la 

târguri europene și internaționale, înscrierea UMF în baze de date online în 

vederea atragerii unui număr crescut de studenți potențiali, UE și non-UE pe 

programele de studii în limbile de circulație internațională. Aceasta va permite 

o selecție mai bună la examenul de admitere 

 Creșterea editării de cursuri, cărți, e-book, a Editurii Victor Babeș 

 Conceperea și dezvoltarea unui plan de marketing pentru promovarea 

serviciilor oferite de UMF  

 Creșterea ofertei de servicii pe domeniile: 

 

Farmacie 

- Aplicarea pe proiect de infrastructură: Platformă de producție și testare de 

produse fitofarmaceutice și homeopate, compusă din laboratoare de 

prototipare QSAR, documentare, producție, purificare, standardizare, testare 

preliminară biologică pe culturi celulare 

-  Înființarea unei unități de microproducție prin proiect spin-off, continuat cu 

start-up pentru achiziționarea liniei de aparatură specifică necesară pentru 

obținerea unor suplimente alimentare și formule fitofarmaceutice (tincturi, 

produse dermatocosmetice obținute inclusiv prin utilizarea patentelor proprii), 

ce vor fi comercializate prin drogheria UMF (avantaj: asigurarea standardelor 

de calitate cu ajutorul aparaturii aflate în dotare) 

-   Oferte de servicii către IMM-uri producătoare pentru efectuarea analizelor 

de calitate pentru suplimente și produse fitofarmaceutice (metale grele, 

toxicologie, standarde calitative și cantitative ale componentelor în vederea 

comercializării, studii de bioechivalență) 
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Medicină 

- Ofertă de analize speciale certificate ISO (genetică, imunohistochimie, 

biologie moleculară) pentru scopuri de cercetare (subcontractări, 

parteneriate).  

- Cursuri de formare formatori pentru domenii de interes comunitar (de 

ex.: primul ajutor) prin Centrul de Simulare pentru Abilități Clinice 

 

Medicină Dentară 

- Reînființarea unui Laborator de Tehnică Dentară ce va funcționa în 

circuit interior și exterior (găsirea unui spațiu adecvat în prealabil) 

- Punerea în funcțiune a serviciului de radiologie/CT dentară în circuit 

interior și exterior  

 

3.4. Asigurarea calității managementului administrativ-financiar 

 Publicarea anuală pe site-ul universității a raportului privind starea universității 

cu toate capitolele cerute în Legea Educației Naționale, pentru cunoașterea 

acestor date de către  întreaga comunitate academică  

 Introducerea unui barometru de calitate instituțională: măsurarea prin 

eșantionare a percepției calității comunicării la nivel instituțional de către 

cadrele didactice, studenți, personal auxiliar 

 Introducerea unui barometru de evaluare a stresului: măsurarea prin 

eșantionare a percepției stresului ocupațional la nivel instituțional de către 

cadrele didactice, studenți, personal auxiliar. Eficiența și randamentul în 

muncă sunt strict dependente de presiunea exercitată de stresul ocupațional. 

Măsurarea și corectarea cauzelor acestuia contribuie la creșterea 

performanțelor profesionale 

 Promovarea transparenței în managementul financiar 

 Estimarea corectă a costurilor reale ale diverselor programe de studii (ex: 

Medicină Dentară) 
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 Sprijinirea programelor de studii de licență de scurtă durată, a căror bază 

materială este deficitară (ex: programul de licență de scurtă durată Tehnică 

dentară, programele Masterale) și asigurarea resursei umane calificate 

corespunzătoare  

 Gestionarea corectă și customizarea la nivelul serviciului personal a 

programului EMSYS în vederea corelării salariilor personalului didactic cu 

statele de funcții 

 Analiza posibilității utilizării energiei regenerabile pt economii la întreținere 

 Angajarea de personal calificat în domeniul statistică (criteriu ARACIS) 

 Angajare de personal calificat IT /externalizarea la terți pentru creșterea 

eficienței administrării compartimentului IT 

 Asigurarea modernizării permanente a bazei materiale prin lucrări de reparații, 

întreținere a clădirilor și a spațiilor de învățământ aflate în patrimoniu, 

creșterea confortului in cămine  

 Studenții cu probleme deosebite de ordin material sau social, vor fi sprijiniți de 

către universitate prin reducerea taxei de școlarizare și cămin, burse. Fondul 

total de burse va fi administrat în continuare de Societățile studențești.  

 Modernizarea și diversificarea ofertei de meniuri la cantina prin implicarea 

studenților și Masteranzilor la Nutriție la alcătuirea meniurilor în cadrul 

activităților practice 

 

3.5. Promovarea unei culturi instituționale bazate pe dezvoltarea 
sentimentului de mândrie pentru apartenența la UMF “Victor 
Babeș” Timișoara 

 Crearea unei atmosfere de încredere, bazată pe codul de valori umane 

universal acceptate de adevăr și politețe în relațiile interumane, cu 

sancționarea fermă a imposturii 

 Cultivarea respectului și a bunelor maniere între oameni, fie studenți, fie cadre 

didactice sau personal auxiliar 
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 Cultivarea percepției de elită academică în rândul cadrelor didactice prin 

introducerea sistemului competitiv de tip PROF de TOP prin evaluarea 

educației la sfârșitul fiecărui an de studiu.  Acest sistem intern competitiv de 

evaluare vizează creșterea calității educației și va fi bazat pe un sistem de 

scoruri online referitor la interacțiunea de la lucrări practice, stagii, cursuri, 

privind calitatea informației livrate, metodele educaționale folosite, 

comportamentul și ținuta cadrului didactic. Sistemul intern va fi conceput și 

pentru a încuraja munca în echipă cu cadrele didactice tinere TOP ASISTENT 

din partea studenților. Evaluările TOP vor consta într-o evaluare online simplă 

prin surveymonkey, accesibilă prin email cu cont de utilizator, desfășurată 

într-un interval de timp, având rezultat imediat. 

Performanța academică se recompensează momentan doar cu premiile 

pentru activitatea didactică acordate la Zilele UMF consecutiv evaluării 

absolvenților. 

Sistemul PROF de TOP și TOP ASISTENT va fi conceput pentru sprijinirea 

cadrelor didactice performante pentru dezvoltarea studiilor în domeniul 

educației medicale la universități partenere prin acordarea de burse pentru 

perfecţionarea în educația medicală sau participarea la diverse reuniuni de 

anvergură în domeniul educației medicale (AMEE, ADEE) 

 Cultivarea percepției de elită academică în rândul studenților prin facilitarea 

unor mobilități/schimburi de experiență la universități partenere din țară și din 

străinătate sau susținerea participării la școli de vară (ex prin programul 

JPEMS) pentru studenții cu rezultate excepționale (media 10 timp de 2-3 

semestre la rând) și acordarea de premii în sistem peer-to-peer evaluation la 

Congresele MEDIS și Timișoara Medical Education Days. 

  Încurajarea activităților sportive, implicarea în echipele UMF a studenților, 

competiții interne intre serii, promovarea activităților sportive în rândul 

cadrelor didactice și a personalului auxiliar 

 Organizarea unor activități de socializare, cu caracter educativ-tematic pentru 

integrare: seara seriei, seara grupei, cu integrarea studenților străini 
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3.6.   Atragerea de surse de finanțare 

 Analiza realistă la nivelul Consiliului de Administrație a perspectivelor de 

scurtă și lungă durată de finanțare de la buget și competitivă, ținând cont de 

legislația în vigoare, de situația economiei Europene și mondiale, pentru 

găsirea celor mai bune soluții la alcătuirea anuală a bugetului și în strategia 

de investiții 

 Creșterea ofertei educaționale în limbi de circulație internațională pe 

programele de licență, Master și doctorat(criteriu CNFIS pentru finanțarea 

suplimentară de excelență) 

 Creșterea surselor de finanțare competitive (proiecte, granturi, inclusiv 

proiecte de dezvoltare instituțională, cursuri externalizate, obiective) 

 Întărirea legăturilor dintre universitate și mediul economic prin creșterea 

ofertei de servicii specializate (analize, standarde de calitate, cursuri – instruiri 

in domenii de interes comun:  legislaţie sanitară, prim ajutor) 

 Finanțare consistentă pentru studii doctorale (ex: programe de doctorat ce 

beneficiază de finanțare directă sau indirectă din mediul economic, creșterea 

numărului de doctoranzi bugetați, aplicarea pe POCU) 

 Reactivarea Fundației Victor Babeș (sponsorizări, donații, organizare 

congrese). Oferte burse și mobilități cadre didactice și studenți, susținerea 

cercetării 

 Organizarea unor programe de studii post-universitare (competențe, abilități) 

 Creșterea finanțării cercetării din proiecte de cercetare naționale (PNIII) și 

internaționale (HORIZON 2020).  
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Viziune pentru viitor 
 

 

 

 

 

 

 

Aceasta este o invitație la participare… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timișoara, 02.02.2016 
 

 


