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1. Dezvoltarea instituţională 2009 – Obiective 

 
- Îmbunătăţirea  cadrului general de funcţionare a facultăţilor prin actualizarea şi 
modernizarea organizării interne 
- Demersuri pentru menţinerea cifrei de şcolarizare alocată şi obţinerea a încă 5 locuri la 
doctorat cu frecvenţă în vederea depunerii unui nou proiect în cadrul POSDRU, Burse 
doctorale. 
- Continuarea activităţilor specifice în vederea finalizării implementării Sistemul de 
evaluare internă a standardelor academice şi evaluarea externă a instituţiei şi a 
programelor de studii acreditate de către ARACIS. 
Termen: 01 septembrie 2009. 
 
- Lărgirea ofertei de cursuri postuniversitare, pentru educaţia medicală continuă a 
medicilor din reţeaua Ministerului Sănătăţii, creditarea acestora de către Colegiul 
Medicilor din România şi asigurarea publicităţii. 
Termen: 15 iunie 2009. 
 
- Acţiuni de promovarea a noilor mastere acreditate de către ARACIS. 
Termen: 15 septembrie 2009. 
 
- Intensificarea politicilor de atragere a studenţilor străini spre toate formele de pregătire 
oferite de instituţie: studii universitare, postuniversitare de specialitate, doctorate şi 
masterate. 
Termen: permanent. 
 
- Continuarea achiziţiilor de aparatură şi carte de specialitate. 
Termen: permanent (propuneri 31 martie 2009). 
 
- Finalizarea obiectivelor de investiţii „Extindere spaţii de învăţământ – Strada Petru 
Rareş” şi „Cămin studenţesc 168 de locuri” şi continuarea lucrărilor la obiectivul 
„Biobază”. 
Termen: octombrie 2009. 
 
- Efectuarea reparaţiilor capitale şi reabilitărilor la Căminul studenţesc nr. 2, aripa est şi a 
altor lucrări, în funcţie de alocaţiile bugetare. 
Termen: octombrie 2009. 
 
- Continuarea impulsionării activităţii de cercetare științifică internă şi în colaborare 
internaţională precum şi diversificarea materialelor cu profil educaţional. 
Termen: permanent (în funcţie de datele limită ale programelor naţionale şi europene de 
cercetare). 
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- Dezvoltarea corpului academic şi încurajarea celor mai buni absolvenţi să candideze la 
ocuparea unor posturi didactice sau a poziţiilor doctorale cu bursă POSDRU. 
Termen: 01 august 2009. 
 
Răspund: Rectoratul, Direcţia economică, Decanatele, Şefii de Catedră. 
 
 
 
 

2. Politica de cadre  
 

Cadrele didactice şi personalul didactic auxilar, elemente cheie ale activităţilor de 
formare şi perfecţionare a specialiştilor din domeniul asistenţei medicale, prin 
implementarea programelor educaţionale, dar şi actori ai curricula informală (rol de 
model comportamental) se constituie într-o preocupare permanentă a UMF Craiova, în 
acest sens urmărindu-se: 

 
- Dezvoltarea în continuare a corpului academic în acord cu nevoile procesului de 
învăţământ, sistemul de finanţare globală şi cu resursele proprii ale facultăţilor. 
Termen: permanent. 
 
- Susţinerea dezvoltării profesionale în context instituţional a fiecărui cadru didactic în 
acord cu preocupările, interesul şi solicitările acestuia (promovarea diversităţii 
profesionale). 
Termen: permanent. 
 
- Perfecţionarea criteriilor de selecţie, promovare şi evaluare a performanţelor didactice, 
în cercetare, asistenţă medicală şi management a cadrelor didactice, cu accent pe 
aspectele calitative. 
- Elaborarea de propuneri pentru actualizarea grilei de promovare pe posturi didactice şi 
a Ghidului de organizare şi desfăşurare a examenelor de promovare pe posturi didactice. 
- Menţinerea indicatorilor calitativi cu privire la corpul academic cel puţin la nivelul 
valorilor actuale. 
- Finalizarea evaluării interne a standardelor academice de către cadrele didactice în anul 
2009 cu reflectarea rezultatelor evaluării în decizii individualizate de retribuţie. 
Termen: 01 octombrie 2009. 
 
- Asigurarea, pe baza evaluărilor periodice şi a unei strategii corespunzătoare, a unui 
raport optim de ocupare a posturilor didactice şi realizarea unei  ponderi adecvate a 
posturilor didactice superioare în totalul posturilor. 
Termen: 01 august 2009. 
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- Constituirea de cercuri pedagogice la nivelul specializărilor din facultate pentru 
perfecţionarea profesională a tuturor cadrelor didactice. 
Termen: 01 mai 2009. 
 
- Actualizarea noului site instituţional, în cele mai mici detalii: conducere, catedre, 
discipline, personal didactic, planuri de învăţământ. 
Termen: 01 octombrie 2009. 
 
- Actualizarea si revizuirea programelor analitice care nu au fost modificate în ultimi 5 
ani. 
Termen: 01 septembrie 2009. 
Răspund: Rectoratul, Consiliile facultăţilor, Decanatele.  
 
 
 

3. Procesul de învăţământ - Obiective 2009 
 

3.1. Curriculum-ul universitar 
Continuarea activităţilor de reorganizare şi modernizare, urmărind prioritar 

comparabilitatea programelor analitice cu cele ale instituţiilor europene de profil. 
Reconstrucţia curriculară va ţine cont de domeniul integrat în planul strategic de 

dezvoltare instituţională şi va  urmări:   
- integrarea programelor disciplinelor fundamentale în practica clinică; 
- reducerea numărului de ore de predare şi activităţi teoretice, cu sporirea 
responsabilităţilor studentului în propria pregătire şi a orelor de practică medicală; 
- creşterea ponderii activităţilor non-formale vizând dezvoltarea capacităţilor decizionale, 
de lucru în echipă, de comunicare şi a disponibilităţilor pentru  pregătirea profesională 
continuă; 
- plasarea studentului în centrul activităţilor academice; 
- adaptarea la nivelul capacităţii de învăţare corespunzătoare vârstei şi a nevoilor de 
practică ale absolventului; 
- ofertă sporită de unităţi opţionale şi facultative, care să permită o încadrare timpurie pe 
un traseu profesional de lungă durată (introducere în cercetare, profil medical, profil 
chirurgical, carieră didactică etc); 
- dezvoltarea unor activităţi didactice în afara spitalului universitar, în condiţii cât mai 
apropiate de viitorul loc de muncă al majorităţii absolvenţilor; 
- compatibilizarea programelor analitice cu cele ale marilor instituţii academice medicale 
europene. 
- îmbunătăţirea activităţii de pregătire practică a studenţilor din anul V şi realizarea unui 
Protocol de colaborare cu Colegiul Farmaciştilor Filiala Dolj, pentru Facultatea de 
Farmacie. 
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Termen: permanent, cu etapa intermediara la 01 august 2009. 
 
 Reeditarea materialelor didactice fundamentale care au depăşit 5 ani de la apariţie 
precum şi încurajarea postării de materiale didactice în secţiunea din site dedicată 
studenţilor, pe baza accesului cu user şi parolă. 
Termen: 01 octombrie 2009. 
 

3.2. Sistemul de credite transferabile 
 

- perfecţionarea actualului sistem în direcţia transferului şi al acumulării 
- includerea în valoarea creditului a tuturor activităţilor desfăşurate de student pentru 
însuşirea materiei disciplinei respective, inclusiv a studiului individual dirijat pe baza 
consultării acestora prin intermediul chestionarelor dedicate; 
- analiza şi ajustarea din mers a repartizării numărului de credite alocat fiecărei discipline 
pentru realizarea unei concordanţe la nivel european; 
- creşterea transparenţei şi compatibilităţii programelor de studiu şi a calificărilor prin 
publicarea pe site-ul facultăţii a regulamentului de activitate ale studenţilor şi a 
regulamentelor de recunoaştere a perioadei de studii petrecute în străinătate; 
- actualizarea zilnică a site-ului dedicat studenţilor, atât din punct de vedere al 
rezultatelor şcolare cât şi a situaţiei financiare. 
Termen: 01 octombrie 2009. 
 
- Dezvoltarea de studii specifice proprii prin  Centrul de consiliere şi de orientare 
profesională şi Departamentul pentru pregătirea personalului didactic. 
Termen: permanent cu prezentarea planului de activitate. 
 
- Introducerea de metode moderne de predare-învăţare, cu creşterea ponderii 
responsabilităţii studenţilor în propria formare, ceea ce presupune şi o reducere a 
timpului acordat activităţilor didactice teoretice în favoarea celor practice  formative. 
Termen: permanent. 
- Elaborarea unui orar flexibil cu valorificarea superioară a bazei didactice în vederea 
asigurării unei pregătiri mai eficiente a studenţilor, cu lărgirea bugetului de timp dedicat 
activităţilor individuale (autonome şi dirijate) de învăţare, dar şi a celui dedicat 
activităţilor recreative. 
Termen: 01 martie si 01 octombrie 2009. 
 
Răspund: Consiliile facultăţilor, Decanatele, Şefii de Catedră, Director C.C.O.P, Director 
D.P.P.P.D. 
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4. Studenţi - Obiective 2009 
 
 
- Sprijinirea organizaţiilor studenţeşti prin alocarea unui buget anual. 
Termen: 01 martie 2009. 
 
- Continuarea rafinării şi aplicării  strategiilor de atragere a tinerilor spre învăţământul 
medical superior elaborate în 2008, inclusiv prin organizarea de acţiuni gen „Ziua 
porţilor deschise”, cu ocazia Zilelor UMF Craiova. 
- Menţinerea numărului de studenţi străini plătitori de taxe. 
- Iniţierea sistemului portofoliilor de studii în special pentru anii III-VI. 
- Dezvoltarea de programe complexe pentru îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare şi de 
viaţă. 
Termen: 01 octombrie 2009. 
 
- Punerea cu succes în practică a strategiilor pentru atragerea la studii a celor mai buni 
tineri bacalaureaţi şi ai olimpicilor către specializările medicale. 
Termen: 01 iunie 2009. 
 
- Publicarea unor culegeri de teste grilă orientative, pentru examenul de admitere la toate 
specializările; 
Termen:  aprilie 2009. 
 
- Realizarea unei simulări a concursului de admitere; 
Termen: mai 2009 
 
- Realizarea unei baze de date cu teste grilă, pentru proba scrisă a examenului de licenţă; 
Termen: iunie 2009.  
 
- Cooptarea studenţilor în activităţile din comunitatea academică. Promovarea pentru o 
participare mai largă la cercurile studenţeşti şi manifestările ştiinţifice din ţară şi 
străinătate. 
Termen: permanent.  
 
Răspund: Rectoratul, Decanatele, C.C.O.P. 
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5. Învăţământul postlicenţă - Direcţii pentru 2009 

 
 
 
- Activitate susţinută de atragere a cursanţilor la procesul de învăţământ postuniversitar; 
profilarea unui corp profesoral dedicat primordial acestui tip de pregătire continuă. 
- Ofertă lărgită de cursuri postuniversitare, inclusiv variante alternative diferenţiate în 
funcţie de distanţa cursanţilor faţă de momentul absolvirii facultăţii şi/sau a cursurilor 
anterioare; teme oferite în funcţie de solicitările cursanţilor şi a beneficiarilor furnizorilor 
de servicii medicale. 
- Colaborarea cu asociaţiile profesionale în vederea dezvoltării de noi programe şi a 
sondării interesului membrilor acestora pentru formele de educaţie medicală continuă.  
Termen: 15 iunie 2009. 
 
- Monitorizarea rezidenţilor, a pregătirii şi a rutei profesionale. 
Termen: permanent. 
 
- Dezvoltarea unor condiţii adecvate de pregătire şi de programe de sprijin a studenţilor 
din anii terminali  în vederea abordării eficiente a examenului de rezidenţiat. 
- Selectarea de noi conducători de doctorate şi lărgirea paletei specialităţilor şi 
tematicilor 
oferite. 
Termen: permanent. 
 
- Încurajarea doctoratelor în cotutelă în vederea dezvoltării cercetării interdisciplinare şi 
interinstituţionale. 
- Susţinerea studiilor postdoctorale în cazurilor tinerilor cu rezultate de excepţie în 
cercetarea fundamentală şi aplicativă. 
- Încurajarea şi susţinerea doctoranzilor în dezvoltarea unor proiecte  de cercetare 
valoroase şi angajarea lor în competiţii pentru obţinerea de granturi. 
Termen: 01 octombrie 2009. 
 
- Depunerea unui proiect de sprijinire a tinerilor doctoranzi cu frecvenţă prin acordarea 
de burse doctorale din fondul social european. 
Termen: 10 iulie 2009. 
 
- Lărgirea gamei pentru studii de masterat şi efectuarea unor acţiuni de atragere a 
absolvenţilor către masteratele complementare. 
Termen: 01 septembrie 2009. 
 
Răspund: Rectoratul, Decanatele, Şefii de Catedră, Departamentele implicate. 
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6. Cercetarea ştiinţifică 
 
 
 
- Dezvoltarea în continuare a infrastructurii umane şi materiale dedicată cercetării. 
- Dezvoltarea unor politici la nivel de facultăţi, coroborate cu cele instituţionale, care 
sa permită creșterea ponderii şi calităţii cercetării științifice în activitatea instituţiei. 
- Încurajarea elaborării de proiecte de granturi de cercetare. 
- Depunere de documentații de înființare de noi Centre de cercetare. 
- Elaborarea de programe anuale de cercetare la nivelul catedrelor şi disciplinelor, ca 
bază pentru conectarea în perspectivă cu programele instituţionale, naţionale şi 
europene. 
Termen: 01 octombrie 2009. 
 
- Depunere de proiecte de cercetare în competiţiile pentru obţinerea de granturi, cel 
puţin 2 proiecte /catedra. 
- Atragerea tinerilor spre cercetare şi cooptarea lor în echipele de lucru prin 
constituirea de echipe mixte cadre didactice – studenţi. 
Termen: 01 octombrie 2009. 
 
- Diseminarea rezultatelor cercetării științifice prin site-ul UMF. 
Termen: permanent. 
 
- Identificarea colectivelor de cercetare şi inventarierea aparaturii existente precum şi 
a preocupărilor acestora în vederea integrării doctoranzilor, pentru efectuarea 
cercetărilor din cadrul temelor alese. 
Termen: permanent. 
 
- Organizarea la UMF Craiova a manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 
Termen: permanent. 
 
- Reorganizarea revistei Craiova Medicală şi indexarea acesteia în baze de date 
internaţionale ca Index Copernicus. 
Termen: 15.06.2009 
 
Răspund: Consiliul Ştiinţific al Senatului, Rectoratul, Decanatele, Direcţia 
economică, Şefi de Catedră. 



7. Informatizarea - Obiective 2009 
 
 
- Promovarea unei politici de stimulare a interesului studenţilor şi corpului academic 
pentru utilizarea tehnologiilor informaţionale (IT) avansate în procesul de educaţie, în 
cercetarea ştiinţifică şi în asistenţa medicală. 
- Menţinerea la zi şi dezvoltarea în continuare a sistemului de informatizare la nivelul 
facultăţilor, catedrelor şi disciplinelor, atât pentru procesul educaţional cât şi pentru 
cercetare, precum şi a serviciilor administrative ale universităţii şi bibliotecă. 
- Se va continua achiziţionarea de staţii de lucru PC performante atât pentru cadrele 
didactice de la discipline şi studenţi cât şi pentru serviciile administrative. 
- Se va continua dezvoltarea laboratoarelor de licenţă pentru studenţi şi dotarea 
acestora cu staţii de lucru PC pentru realizarea unui învăţământ modern şi eficient. 
Termen: 15 decembrie 2009. 
 
- Se va continua achiziţionarea de licenţe software pentru aplicaţiile Microsoft Office 
pentru toate calculatoarele noi achiziţionate in facultate. 
Termen: 15 decembrie 2009. 
 
- Se va continua procesul de informatizare al secretariatelor, decanatelor şi 
administraţiei. 
Termen: permanent. 
 
- Se va continua depunerea de proiecte pentru informatizarea disciplinelor. 
Termen: 15 iulie 2009. 
 
- Va fi configurat serverul de webmail şi VPN. 
Termen: 01 aprilie 2009 
 
- Completarea catalogului on-line al titlurilor existente in bibliotecă va fi încheiată. 
Termen: 01 decembrie 2009 
 
Răspund: Biroul Consiliului Profesoral, Şefii de Catedră. 
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8. Relaţii Internaţionale - Obiective 2009 
 
 
- Dezvoltarea de noi parteneriate şi includerea în schimburile de studenţi a 
rezidenţilor şi a studenţilor de la master. 
Termen: permanent. 
 
- Atragerea unui mai număr mai mare de studenţi străini, scop în care se va analiza 
posibilitatea includerii unor linii de predare în limbi de circulaţie internaţională. 
Termen: 01 septembrie 2009. 
 
- Dezvoltarea direcţiilor de cercetare în cadrul acordurilor bilaterale şi realizarea unor 
acorduri de doctorate în cotutelă. 
- Popularizarea ofertei de studii în alte ţări şi încheierea de noi acorduri de cooperare 
în acest sens, în special pentru mobilităţile doctoranzilor din proiectul POSDRU. 
Termen: 15 septembrie 2009. 
 
- Consolidarea relaţiilor de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din 
Uniunea Europeană şi iniţierea de contacte şi schimburi de experienţă cu instituţii de 
învăţământ medical din ţările Europei Centrale şi de Răsărit. 
- Consolidarea participării în programele comunitare, asigurarea în continuare a unei 
informări adecvate pentru studenţii şi cadrele didactice interesate, descentralizarea 
procesului de selecţie şi de organizare a mobilităţilor, precum şi asigurarea 
recunoaşterii perioadelor de studii efectuate în cadrul programului ERASMUS. 
Termen: permanent. 
 
Răspund: Departamentul de Relaţii Internaţionale, Biroul pentru Programe 
Comunitare, Decanatele. 
 
 
Prezentul Plan Operaţional a fost aprobat în şedinţa Senatului din data de 26.01.2009 
şi are ca anexe Planurile operaţionale detaliate ale celor 4 facultăţi din cadrul UMF 
Craiova. 
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