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PLAN OPERAȚIONAL 2020 – 2024 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 

Prof. Dr. Virgil Păunescu 
 

Prestigiu prin performanță academică 

 

Acest plan operațional, structurat pe ideile propuse prin planul managerial, definește un 

cadru general și direcțiile strategice pentru următorii 4 ani. Consider că, prin consultarea și 

contribuția tuturor, se va contura un plan detaliat care va include măsurile concrete agreate 

de corpul didactic. 

 

Educația 

 

Obiectiv general 

Pregătirea de profesioniști cu foarte bune cunoștințe teoretice și abilități practice, prin 

integrarea cercetării în activitățile educaționale 

 

Obiectiv specific Măsuri Termen 

Orientarea procesului educațional 
pe dezvoltarea de competențe și 
abilități, promovând strategiile de 
învățare auto-dirijată  

Creșterea numărului de activități 
extra-curriculare orientate spre 
dobândirea de competențe și abilități 
practice 

Anual 

Creșterea numărului de activități  
centrate pe student 

Anual 

Predarea tehnicilor de cercetare 
științifică din primul an de studiu 

Permanent 

Actualizarea platformei e-learning Semestrial 

Crearea de noi programe academice, 
adaptând permanent oferta noastră 
educațională la cerințele pieței 
muncii 

Actualizarea curriculară Anual 

Creșterea numărului de cursuri 
interdisciplinare 

Semestrial 

Extinderea ofertei de școli de vară Anual 

Adoptarea metodelor de predare 
moderne și standardizarea 
metodelor de evaluare 

Organizarea de cursuri pentru cadrele 
didactice privind metodele de 
predare și evaluare moderne 

Semestrial 

Proiecte de dezvoltare academică Anual 

Susținerea studenților și promovarea 
colaborării cu organizațiile 
studențești 

Dezvoltarea activităților de tutorat și 
mentorat 

 

Extinderea ofertei de mobilități 
naționale și internaționale pentru 
studenți 

Anual 

Susținerea financiară a studenților 
performanți 

Semestrial 
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Asistența medicală 

 

Obiectiv general 

Promovarea unui act medical înalt calitativ și centrat pe pacient 

 

Obiectiv specific Măsuri Termen 

Dezvoltarea abilităților clinice și de 
comunicare ale studenților 

Trecerea la metodele moderne de 
predare, ca problem- și case-based 
learning 

4 ani 

Dezvoltarea activităților de 
învățământ bazate pe simulare 

Anual 

Cultivarea valorilor etice de respect 
și compasiune față de pacient 

Permanent 

Dezvoltarea învățământului clinic 
centrat pe pacient 

Dezvoltarea învățământului „la 
patul bolnavului” 

Permanent 

Dezvoltarea abilităților de 
comunicare cu pacientul 

Permanent 

Optimizarea numărului de studenți 
și rezidenți pe fiecare stagiu clinic 

2 ani 

Creșterea implicării în cercetarea 
clinică 

Atragerea studenților, 
masteranzilor și doctoranzilor în 
activități de cercetare 

Permanent 

Creșterea numărului de studii 
clinice 

Anual 

Dotarea cu echipamente 
performante a secțiilor clinice din 
cadrul spitalelor universitare 

Derularea de proiecte de 
infrastructură și strategice 

Permanent 

Obținerea de donații pentru 
achiziția de echipamente 

Permanent 

 

 

Cercetarea 
Obiectiv general 

Creșterea calității cercetării și a vizibilității internaționale a cercetătorilor UMFVBT 

 

Obiectiv specific Măsuri Termen 

Crearea unei structuri dedicată 
identificării oportunităților de 
finanțare 

Înființarea subunității „Proiecte 
europene” 

1 lună 

Angajarea de personal cu 
experiență relevantă, prin concurs 

3 luni 

Depunerea a cel puțin 25 de 
proiecte anual 

Permanent 

 
Obținerea finanțării pentru cel 
puțin  3 proiecte cu finanțare UE 

Permanent 
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Identificarea temelor și domeniilor 
de cercetare finanțate național și 
european 

Definirea temelor de cercetare 
prioritare la nivel de universitate 

6 luni 

Corelarea temelor de cercetare ale 
colectivelor de cercetare și 
actualizarea acestora 

Permanent 

Identificarea domeniilor majore 
finanțate în prezent 

6 luni 

Promovarea cercetării inter-, trans- 
și multidisciplinare 

Crearea de colective de cercetare 
inter-, trans- și multidisciplinare 

Permanent 

Participarea în propuneri de 
proiecte în cadrul unor consorții 
inter-, trans- și multidisciplinare 

Permanent 

Creșterea calității cercetărilor 
doctorale 

Acordarea de consiliere pentru 
susținerea abilitării 

 
Permanent 

Creșterea ponderii cursurilor 
privind metodologia cercetării și 
redactarea lucrărilor științifice 

Permanent 

Reintroducerea unui jurnal medical 
propriu cu standarde ridicate de 
calitate 

1 an 

Dezvoltarea infrastructurii de 
cercetare a universității 

Investiții în laboratoarele 
universității 

Permanent 

Achiziția de echipamente Permanent 

 

 

Resursa umană 

 

Obiectiv specific Măsuri Termen 

Atragerea și menținerea de personal 
competent 

Creșterea cu 30% în medie a 
salariilor 

1 an 

Premierea performanțelor Permanent 

Organizarea de cursuri de 
perfecționare 

Permanent 

Îmbunătățirea bazei materiale a 
universității 

Permanent 

Atragerea absolvenților și 
doctoranzilor performanți spre o 
carieră universitară 

Oferirea de oportunități pentru 
dezvoltarea carierei 

Permanent 

Accesul la o infrastructură 
modernă 

Permanent 

Accesul la baze de date 
internaționale 

Permanent 

 

 


