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Planul meu managerial tine cont de reglementările Legii Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011 şi ale celorlalte acte normative ȋn domeniul ȋnvățămantului universitar, 

recomandările Consiliului ARACIS privind activităţile de evaluare a calităţii programelor 

de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior precum şi reglementările 

interne ale Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara (UMFVBT), 

ȋn principal prevederile Cartei Universitare. Conceptual, acest plan managerial este în 

concordanţă cu cel prezentat de Rectorul UMFVBT Prof. dr. Octavian Crețu şi propune o 

viziune obiectivă şi clară asupra imaginii interne şi externe a Facultăţii de Medicina 

Dentara.  

 

 

 Cunoasterea situatiei actuale a Facultatii de Medicina Dentara reprezinta baza 

tuturor planurilor si strategiilor viitoare pentru aceasta institutie.  

 Punctele tari ale facultatii noastre includ existenta unui corp academic calificat si 

performant, existenta unui renume national si international care contribuie la 

atractivitatea potentialilor studenti pentru toate programele de studii oferite in acest 

domeniu, stabilitate financiara, existenta unor programe de master, existenta scolii 

doctorale specifice domeniului Medicina Dentara, cresterea numarului de conducatori de 

doctorat cu consecinta imediata a cresterii numarului studentilor doctorali, existenta unui 

program de studii intr-o limba de circulatie internationala (limba engleza), implementarea 

sistemului de asigurare a calitatii educatiei conform ultimelor recomandari ARACIS, 

optimizarea continua a curiculei de predare in conformitate cu necesitatile de cunoastere 

in domeniu, tinand cont de ultimele tehnici de predare si invatare promovate in asociatiile 

internationale de prestigiu (AMEE), o consecinta a acestui aspect fiind reprezentata de 

transferul unor studenti din facultatile de profil similar din Ungaria in facultatea noastra, 

I. INTRODUCERE  
 

II. EVALUARE GENERALĂ A SITUATIEI CURENTE 
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acces la centrul de abilitati si chirurgie experimentala al UMF „Victor Babes” din 

Timisoara precum si imprimarea unei tendinte antreprenoriale. 

 Punctele slabe ale facultatii noastre rezida in tendinta de scadere a numarului de 

studenti, in special la forma de finantare cu taxa, promovare redusa la nivel national si 

international, mobilitate externa redusa a studentilor si a cadrelor didactice, in special 

pentru stagii de cercetare si optimizare profesionala, personal administativ auxiliar 

insuficient, existenta unor spatii de predare cursuri si stagii subdimensionate la nivelul 

cerintelor actuale, dotare specifica pentru domeniul didactic si cercetare inca insuficienta, 

absenta unei infrastructuri performante de cercetare atrage ingreunarea finalizarii tezelor 

de doctorat, absenta unor laboratoare de cercetare acreditate, infrastructura didactica si de 

cercetare invechita, birocratia crescuta a unor proceduri, lipsa acreditarii internationale a 

facultatii noastre, comunicare redusa intre membrii comunitatii academice la nivel de 

facultate dar si de universitate, absenta unei biblioteci moderne, a spatiilor de recree 

dedicate studentilor, a cantinei dedicate cadrelor didactice si a studentilor, spatii de 

parcare insuficiente pentru cadrele didactice si studenti, alaturi de altele. 

 In acest context trebuie luate in considerare si oportunitatile existente, ce 

includ existenta unui parteneriat puternic cu intreaga echipa executiva a UMF „Victor 

Babes” condusa de Rector Prof. Univ. Dr. Octavian Cretu, a carui program managerial si 

operiational tine cont de necesitatile si trendurile dezvoltarii facultatii noastre, 

constituirea de echipe de popularizare a formelor educationale din cadrul facultatii 

noastre, ce vor activa atat pe plan national cat si international, existenta unei colaborari 

reale cu Prof. Maertz din Viena, ca deschizator de drum in viitoarea acreditare 

internationala a facultatii noastre, existenta unor parteneriate nationale si mai ales 

internationale, precum si dezvoltarea acestora si generarea unor parteneriate noi, care sa 

genereze stagii de cercetare, colaborari in domeniul cercetarii si aplicarii in proiecte 

comune de cercetare, deschiderea catre noi domenii de aplicatii in Medicina Dentara si de 

cercetare in aceasta directie, existenta unui spatiu in Ghirodacare permite dezvoltarea 

unor facilitati complementare didactice si de cercetare in functie de necesitatile impuse.  

 Amenintarile pe care trebuie sa le luam in considerare includ si reducerea 

numarului de potentiali studenti in contextul cresterii numarului de facultati similare pe 
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plan national si international, aparitia unei crize globale care ar afecta major strategiile de 

dezvoltare propuse, lipsa de colaborare intre cadrele didactice, competitia neloiala si 

individualismul, cresterea abandonului studiului universitar bazat pe probleme financiare, 

modificarile legislative frecvente si adesea greu de anticipat, salarizarea inferioara a 

cadrelor didactice in comparatie cu sistemul sanitar. 

 

 

 

Planul meu managerial sustine in totalitate planul propus de Prof. Dr. Octavian 

Crețu, Rector al UMF „Victor Babes”,ale căror idei principale rezidă ȋn: 

  Dezvoltarea resursei umane a facultatii; 

 Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii facultatii; 

 Optimizarea continua a procesului educational; 

 Dezvoltarea institutionala a facultatii; 

 Dezvoltarea cercetarii stiintifice. 

 

Principiile generale ale strategiei se pot formula prin: 

1. Armonizarea dezvoltarii educationale bazata pe necesitatile reale ale pietei de 

munca; 

2. Colaborare interdisciplinara; 

3. Siguranta si confort la locul de munca; 

4. Gestionarea eficienta a resurselor atat in domeniul educational cat si in cel al 

cercetarii; 

5. Transparenta decizionala, corectitudine, moralitate si demnitate profesionala; 

6. Calitate educationala si in cercetare conform normelor internationale. 

 

 

 

 

 

III. OIECTIVE GENERALE ALE PLANULUI MANAGERIAL 
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Obiectivele mele in aceasta directie rezida in sustinerea continua a corpului 

profesional pentru a evolua catre performanta, conform normelor ARACIS ci AMEE.  

Ca atare, am in vedere cateva direcții de urmat: 

- Stimularea programelor VADA, pentru a selecta timpuriu posibili candidati pentru 

cariera didactica si de cercetare; 

- Identificarea absolvenţílor cu rezultate deosebite şi încurajarea perfecţionării lor, prin 

participarea la programul de doctorat ȋn cotutela, la nivel national si international, pe 

domeniul Medicina Dentara, în vederea recrutării acestora pentru o posibila cariera 

didactică şi de cercetare; 

- Stimularea mobilitatilor tuturor colegilor pentru a participa la diferite manifestări 

ştiinţifice naţionale şi internationale, dar si la stagii de cercetare si optimizare 

profesionala; 

- Dezvoltarea si stimularea participării la programe post-doctorale organizate în ţară şi 

strainătate; 

- Promovarea în ierarhia universitară, conform normelor de meritocratie, prin evaluarea 

permanentă a calităţii activităţii didactice si de cercetare; 

- Transparenta in organizarea si desfasurarea examenelor pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante; 

- Meetinguri cu fiecare angajat pentru identificarea zonelor de excelenta in cariera 

fiecaruia dar si a eventualelor dificultati si orientarea fiecărui angajat către 

autoperfecţionare; 

- Organizarea de şcoli de vară si de iarnă, pentru continua dezvoltare a corpului didactic 

existent si a celor care adera la aceasta cariera. 

IV. STRATEGIA PROPUSA PENTRU RESURSA UMANA  

IV.1. Cadre didactice și de cercetare  
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- Pentru disciplinele de nespecialitate din preclinic, se va recomanda sa motiveze constant 

legatura dintre cunostiintele predate si corelatiile clinice medico-stomatologice ce se 

regasesc in consecinta; 

- Introducerea de noi materii (cu caracter facultativ sau optional pentru inceput) in 

conformitate cu noile trenduri in aplicatiile clinice in domeniul medicinii dentare la nivel 

mondial; 

- Realizarea unui spital universitar care sa reprezinte un liant intre activitatea clinica 

comunitara efectuata de studentii nostrii sub supravegherea cadrelor didactice si 

arezidentilor de specialitate; 

-  

 

  

 

 Si facultatea noastra se confruntă cu necesitatea rezolvării problemei scăderii 

numărului de studenți, ca urmare orientarea absolvenților de liceu merituoși către 

programe de studiu la universități nationale dar pe alte domenii (drept, politehnica etc) 

din străinătate, scăderea promovabilității la Bacalaureat, cresterea numarului de medici 

stomatologi in tara in special in zonele urbane si refuzul acestora de a popula zonele 

rurale. 

Pentru a optimiza fie si partial aceste probleme, se impune: 

- Sustinerea echipelor de marketing existente pentru a populariza formele de 

invatamant ale facultatii noastre atat in plan national, cu accent pe zona de vest, cat si 

international, tinand cont de vecini (Ungaria, Serbia, Ucraina, Moldova, Bulgaria) cat si 

de posibilii studenti din Europa (Germania, Italia, Franta, Marea Britanie etc); 

- Optimizarea comunicării şi a relaţiei cadru didactic – student ȋn scopul creșterii 

increderii si confortului studenților de la toate programele de studii ale facultatii noastre; 

-  Susţinerea ideilor de organizare a parcarilor pentru studenti, de reorganizare a 

cantinei pentru studenţi, precum si de a genera o biblioteca moderna unde acestia sa poata 

sa desfasoare un program de invata in grup organizat, in grup restrans sau individual, 

dupa modelul bibliotecii din NYU, New York, USA;  

IV.2. Studenți  
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- Organizarea de discutii nonformale periodice cu studentii si/sau reprezentantii 

acestora pentru a cunoaste problemele lor, aspiratiile lor, experientele acestora in 

domeniu sau conexe, precum si pentru a identifica eventuale solutii viabile care sa 

permita rezolvarea/realizarea acestora; 

- Organizarea in parteneriat cu TDSA de manifestari stiintifice, profesionale, 

sociale si culturale/interculturale in si in afara facultatii; 

- Colaborarea cu CMD din Timis  si OTDR pentru a sustine accesul absolventilor 

pe piata muncii, precum si monitorizarea evolutiei acestora si sustinerea intregului proces 

prin cursuri postuniversitare si manifestari dedicate specifice; 

- Optimizarea si extinderea programului VADA, o initiativa care a fost primita 

extrem de bine de studentii inscrisi in aceasta forma de voluntariat; 

- Stimularea realizarii de parteneriate cu sectorul privat national dar si 

international pentru studenti, rezidenti si tineri medici in vederea optimizarii activitatilor 

clinice; 

 

 

 

 

 

 

Dimensiunea didactica la nivel de facultate reprezinta un aspect esential al 

preocuparilor mele. Pentru realizarea acestui deziderat voi considera urmatoarele: 

o Optimizarea continua si monitorizarea calitatii curriculei la toate 

programele de studii; 

o Generarea unei strategii reale pentru obtinerea calitatii in invatamantul 

superior al facultati noastre; 

o Mentinerea relatiilor cu echipa prof. Maertz din Viena pentru analiza 

si optimizarea actului didactic in vederea acreditarii internationale a 

programelor de studii corespunzatoare facultatii de Medicina Dentara; 

V. DIMENSIUNEA  EDUCAŢIONALĂ 

V.1. Dezvoltare componentei didactice 
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o Realizarea unei strategii de identificare, monitorizare si sustinere a 

studentilor bugetati cu risc de retragere din procesul de invatamant 

datorita problemelor de natura financiara; 

o Stimularea programului VADA si alaturi de el a diferitelor cercuri 

studentesti cu scopul de a creste capacitatea de invatare prin tehnici si 

metode moderne precum si prin stimularea proceselor de invatare de la 

studentii-tutori; 

o Optimizarea modalitatilor de invatare tinand cont si de feed-back-ul 

studentilor astfel incat sa obtinem un proces didactic centrat pe student 

si pe necesitatile acestuia conform normelor ARACIS si AMEE; 

o Actualizarea permanentă a conţinuturilor fișelor de disciplină pentru 

disciplinele obligatorii/facultative/opționale, în conformitate cu 

standardele europene şi cerinţele pieţei muncii; 

o Stimularea programelor de mobilitate nationala si internationala pentru 

cadrele didactice si studenti pentru a identifica noi tendinte/modele ce 

pot fi aplicate in facultatea noastra; 

o Optimizarea comunicării şi ȋn general a relaţiei cadru didactic - 

student; 

o Optimizarea procesului de evaluare a studentilor atat in dimensiunea 

teoretica cat mai ales in cea practica prin implementarea 

recomandarilor AMEE; 

o Incurajarea tuturor colegilor în privinţa evoluţiei profesionale, a 

performanţei didactice şi ştiinţifice; 

o Introducerea de noi directii de studii de master in conformitate cu 

necesitatile si directiile nationale si internationale; 

o Implicarea TDSA pentru a asigura un proces educational calitativ; 

o Implementarea unor sisteme moderne si platforme specifice de 

invatare in domeniul Medicinei Dentare, de la invatamantul preclinic 

pana la simulatoare ale unitului dentar (Tip DentSim) cu aplicatii 

pentru toate specialitatile stomatologice predate in facultatea noastra. 
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Activitatea de cercetare ştiinţifică desfășurată de membrii comunității academice 

reprezinta o directie extrem de importanta pentru facultatea noastra, tinand cont si de 

faptul ca o mare parte din criteriile de evaluare la nivel instituţional sau a programelor de 

studii sunt reprezentate de indicatori care redau nivelul cercetării ştiinţifice ȋn instituția 

respectivă. Ca atare se impun masuri majore de sustinere si de optimizare/dezvoltare a 

capabilitatii reale a membrilor comunitatii noastre academice de a genera un trend 

ascendent in aceasta directie. O parte din masurile la care ma gandesc sa le implementez 

includ: 

- Identificarea de directii comune de cercetare la nivelul intregii universitati, 

asftfel ca sa maximalizam sansele de a dezvolta concepte/metode si produse ce pot 

reprezenta un suport major pentru publicatii ISI cu IF mediu si mare, dar si mai 

important, impingerea acestor realizari catre mediu economic, generand astfel transferul 

tehnologic la producatori; 

- Stimularea constituirii a cate un nucleu pentru fiecare disciplina care sa produca 

idei si aplicatii pentru domeniul specific acesteia, urmand ca partea de tehnoredactare si 

publicare sa fie realizata cu ajutorul departamentului specific din cadrul UMFVBT; 

- Cresterea numarului de proiecte si contracte de cercetare cu precadere a celor cu 

caracter interdisciplinar; 

- Constituirea de nuclee de studenti care sa fie ulterior implicati in cercetarea 

propriuzisa in cadrul stagiilor de pregatire nationale/internationale si a 

proiectelor/contractelor de cercetare;  

- Realizarea, dupa modelul NYU, New York, SUA a unui departament de 

cercetare cu dotare proprie si angajati specializati in anumite rutine de cercetare care sa 

sprijine activitatile de cercetare ce vor sta la baza viitoarelor lucrari de diploma, teze de 

masterat si doctorat (MO, SEM, MicroCT, NanoCT, OCT, Microbiologie specifica, 

Histologie specifica etc); 

V.2. Dezvoltare ştiinţifică 
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- Susţinerea financiară a publicării lucrărilor ştiinţifice valoroase, atat ȋn reviste de 

specialitate cat și ȋn cadrul unor manifestări științifice prestigioase; 

- Identificarea de parteneri privati (nationali si internationali) si realizarea de 

colaborari reale si puternice cu acestia pentru realizarea unor produse/tehnologii de 

interes cu transfer tehnologic optimizat si supervizat de beneficiari. 

 

 

 

 

Baza materiala a facultatii noastre necesita o revigorare si o dezvoltare majora, in 

conformitate cu normele ARACIS, AMEE dar si tinad cont de numarul studentilor si 

rezidentilor care activeaza aici. O parte din masurile pe care intentionez sa le 

implementez includ: 

- Optimizarea/construirea de spatii pentru disciplinele preclinice cu 

dimensionarea corecta pentru salile de stagii, salile de curs si laboratoarele de 

demonstratii necesare procesului didactic si de cercetare; 

- Optimizarea/construirea de spatii pentru disciplinele clinice, unde este necesar 

dimensionarea corecta a salilor cu unituri functionale pentru studenti, 

respectiv, separat sali de lucru pentru activitati clinice si teoretice pentru 

rezidenti, conform cu numarul acestora; 

- Asigurarea unor circuite complexe de sterilizare pentru studenti si separat 

pentru rezidenti, astfel incat sa permita realizarea manoperelor clinice in 

maxima protectie atat pentru operator cat si pentru pacient; 

- Organizarea/construirea de spatii pentru un spital universitar unde activitatile 

clinice efectuate de catre studentii si rezidentii facultatii noastre  sa rezolve o 

parte din problemele stomatologice ale comunitatii; 

- Oragnizarea/construirea unui spatiu destinat exclusiv cercetarii de excelenta la 

care sa existe acces pentru studenti/rezidenti/studenti doctorali si cadrele 

didactice implicate in cercetare; 

V.3. Dezvoltarea bazei materiale 
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- Identificarea/optimizarea/construirea unor spatii complementare (biblioteci, 

cantina studenteasca, spatii de parcare, spatii de relaxare etc) unde accesul sa 

fie optim pentru membrii facultatii noastre; 

- Optimizarea/construirea de spatii pentru campusul universitar destinate 

studentilor facultatii noastre. 

 

 

 

Un obiectiv major al planului meu managerial il reprezinta creşterea prestigiului 

naţional şi internaţional facultatii si universitatii noastre. Acest obiectiv se poate realiza si 

prin:  

- participarea cadrelor didactice la diverse evenimente cu caracter didactic și științific: 

simpozioane, conferinţe, workshopuri, congrese naţionale și internaţionale; 

- popularizarea pe pagina de internet a UMFVBT a tuturor informaţiilor legate de 

activităţile didactice, de cercetare şi sociale desfășurate de către cadrele didactice, 

studenti si rezidenti; 

- încheierea de contracte de colaborare cu instituţii din ţară şi străinătate ȋn scop didactic 

și științific; 

- facilitarea schimbului de studenţi şi cadre didactice cu alte universităţi prin intermediul 

programelor de cooperare specifice. (de tipul ERASMUS/ ERASMUS + etc.). 

 

         

 

Prof. Univ. Dr. Habil. Cosmin Sinescu 

 

Timişoara, Martie  2020 

V.4. Creşterea prestigiului naţional şi internaţional  


