
                                                                                                                                                                                                                  

 

Raportul Decanului aprilie 2018 – martie 2019  

 

In 17-18 aprilie 2018, alaturi de Conf. Dr. Petru Ifteni, am organizat Sesiunea cercurilor 

stiintifice studentesti, cu 3 sectiuni: discipline preclinice, specialitati chirurgicale si specialitati 

medicale. 

In luna mai 2018 am organizat Simularea examenului de admitere printr-un test grila cu 

tematica dubla, de biologie si chimie. Numarul de candidati la Simulare nu a fost prea mare 

(130?) din motivul sustinerii examenului de admitere in aceeasi zi cu celelalte mari Universitati 

din tara. Rezultatele nu au fost prea importante, a fost insa importanta experienta dobandita de 

candidati pentru acomodarea cu examenul de admitere veritabil ce s-a organizat la 2 luni dupa 

aceasta simulare. 

In luna iulie 2018 a fost organizat concurs de admitere pentru toate cele 4 specializari ale 

Facultatii de Medicina. La programele de licenta pentru asistente medicale (AMG, AML, BFKT) 

concurenta a fost in medie de 1,5-2 candidati pe loc, mai multi la BFKT), iar la Medicina 

generala concurenta a fost de 2,5 candidati / loc, surpriza destul de neplacuta  - fata de 14 / loc in 

2018. Sustinerea admiterii in aceeasi zi cu alte UMF-uri din tara nu mai permite candidatilor 

buni, care ar fi putut sa dea admitere si la noi, sa se prezinte la concursul de admitere decat intr-

un singur centru pe care il vizeaza de la inceput (prin alegere, meditatii, sfaturi, interese 

financiare, etc). Este adevarat ca din lista initiala de candidati reusiti, nu s-a mai retras decat un 

singur candidat, toti ceilalti ramanand in lista si pe loc – spre deosebire de anii anteriori cand, din 

prima lista se retrageau 70% (pentru ca intrau in alta parte). 

In luna septembrie 2018 s-a organizat examenul de licenta la specializarile Medicina 

generala, Asistenta Medicala Generala, Balneo-fizio-kineto-terapie si Laborator Clinic,  

promovabilitatea fiind aproape 100 % pentru toate specializarile mentionate. La Licenta 

Medicina, s-au prezentat 103 studenti, toti absolventii specializarii Medicina promovand 

examenul de Licenta. 

In luna noiembrie 2018, absolventii de Medicina Generala au sustinut examenul national 

de Rezidentiat. Rezultatele nu au fost la inaltimea celor cu care absolventii nostri ne-au obisnuit. 

Din datele pe care le avem la acest moment, 84% dintre absolventii MD ai promotiei 2018 s-



au inserat imediat in piata muncii (rezidentiat in Romania plus angajare imediata in Germania 

-5). 4 absolventi ai promotiei 2018 au plecat in SUA pentru a sustine acolo USML (examenul de 

recunoastere pe teritoriul USA a Diplomei de Medic obtinuta in alta parte). 

Studentii nostri, ca si cadrele noastre didactice au apelat la Programele Erasmus ale 

Universitatii si au fost plecati in numar mare in schimburi de experienta la Universitatile 

partenere din Europa. x , au plecat 3 studenti cu bursa de studii si 33 de studenti pentru 

plasament practic, iar din afara tarii au venit la Brasov cu burse de studiu 18 studenti si 2 

studenti cu burse pentru plasament practic. 

4 cadre didactice au folosit Bursa Universitatii Transilvania (care se castiga prin 

competitie anuala la nivelul Universitatii) pentru stagii in strainatate. 

 Mai multe manifestari stiintifice nationale si internationale au fost organizate sub 

egida Universitatii Transilvania si a Facultatii de Medicina din Brasov:  

- Conferinta Universitatii Transilvania - “Absolventii in fata companiilor –AFCO” , la care 

Facultatea de Medicina a fost reprezentata de cativa studenti coordonati de dna Prodecan 

- Prof. Dr Alina Pascu 

- Scoala de iarna a Societatii Nationale Romane de Boli infectioase pediatrice, ediatia a 2-

a, 1-3 martie 2018 (Conf. Dr. Oana Falup Pecurariu) 

- 7th Movement Disorders Teaching Course, 26-28 aprilie 2018 (Conf.dr. Cristian Falup-

Pecurariu). 

- The 5th Edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical 

Methods for Biomedical and Environmental Sciences ” IC-ANMBES 2018” 

May 23th - May 25th, 2018 (Conf.dr.fiz. Monica Florescu) 

- Scoala de vara internationala - Food Safety and Healthy Living - FSHL 2019- 26-29 aug 

2018 (Prof.univ.chim. Mihaela Badea). 

- Conferinta internationala - New Trends on Sensing-Monitoring-Telediagnosis for Life 

Sciences- NT SMT-LS 2018 - 29 aug-1 sept 2018 (Prof.univ.chim. Mihaela Badea) 

- Scoala de vara a retelei CEEPUS 0313 coordonata de Prof.dr. M.A. Moga (sept 2018) 

- Simpozionul National de Psihosomatica, 5-6 oct.2018. (Presedinte Conf.dr. Laurentiu 

Nedelcu) 

- A 19-a Conferință Națională de Îngrijiri Paliative “Voci pentru cei încătușaţi de uferinţă“,  

Poiana Brașov, 18-20 octombrie 2018 (Conf.dr. Daniela Mosoiu si Hospice Casa 

Sperantei) 



 

- 11th European Society of Pediatric Infectious Ddiseases (ESPID) supported and 10th 

East-European and Mediterranean Teaching Course on pediatric infectious diseases, 1-3 

noiembrie 2018 (Conf. Dr. Oana Falup Pecurariu) 

- Primul congres al studentilor si tinerilor medici din Brasov - KronMed - 21-23 noiembrie 

2018 (in organizarea ASSM reprezentata de student Sabin Paduroiu), de altfel un mare 

succes national stiintific si de organizare, cu peste 500 de participanti. 

 

Studentii de la licenta si masterat, au fost cuprinsi in actiuni stiintifice in tara si in straintate. 

Exemple pentru aceste participari studentesti totale in stiinta si cercetarea zilelor noastre, cat si in 

activitati socio-profesionale: 

- Participarea entuziasta si voluntara a studentilor la Programul Scoala Altfel - 28 martie 

2018 - cu implicarea studentilor de la toate programele de studii. 

- A fost castigat un Proiect intern al Universitatii “Fii student la Facultatea de 

Medicina” –in reusita caruia si-au adus aportul studentii de la toate programele de studii 

(Prof.dr. Liliana Rogozea). 

- participari serioase la programele CEEPUS -CIII-SI-0905-04-1718 –”Training and 

research in environmental chemistry and toxicology -  4 studenti de la Laborator clinic s-

au deplasat la Ljubljana pentru scoala de vara "Hazardous substances - Univ of 

Ljubljana, Faculty of Health Sciences - 14 mai-1 iunie 2018 (Coordonator Prof.dr. 

Liliana Rogozea)  

- 8 studenți de la Universitatea Transilvania din Brașov- Facultatea de Medicina (program 

de studii Medicina, Laborator clinic si master MSPPS) la Universitatea din Las Palmas 

de Gran Canaria (ULPGC), Spania, în perioada 16 martie-24 martie 2018 (sub 

coordonarea Prof. dr. Mihaela Badea și Asist. drd. Diana Elena Panait). Costurile privind 

deplasarile studentilor s-au decontat din bursele de mobilitate internationala de stagiu 

de practica. 

- Printr-un Program al Universitatii Transilvania care a finantat prin competitie lucrari 

de diploma de exceptie ale studentilor, au fost finantate 2 lucrari de licenta ale 

Facultatii de Medicina (coordonate de Prof.dr.chim. Badea Mihaela) 



- Proiecte de integrare a masteranzilor in echipe de cercetare – Finantare UTBV 

• „De la microscop - la biologie moleculara” in diagnosticul neoplaziilor 

mieloproliferative cronice- MIBIOM. Directorul de proiect prof dr. Pascu Alina 

Mihaela; Durata proiectului: 5 luni (1.07.2018-15.12.2018); Buget: 22 768 lei 

(Masterand Codruta Stroescu-Master MSPPS, Masterand: Andreea Lungu, 

Master MSPPS) 

• Corelatii genetice- clinice si moleculare la pacientii cu Telengiectazie 

Ereditara - HHT-BV. Directorul de proiect - Prof.dr. Rogozea Liliana 

Marcela; Durata proiectului: 5 luni (1.07.2018-15.12.2018); Buget: 

25906.4 lei. (Masterand Spanu Daniela, MSPPS si Masterand Lavinia 

Dima MSPPS  – 1.07-30.09.2018 

Aceste Proiecte au beneficiat si de implicarea unui numar semnificativ de studenti ai 

facultatii (de la toate specializarile de licenta). 

 

In luna februarie 2019 am organizat examen de licenta pentru studentii care nu au promovat 

acest examen sau care nu s-au putut inscrie la licenta organizata in septembrie 2018. 

Cadrele didactice de la Facultatea de Medicina au publicat un numar semnificativ de articole 

ISI in reviste prestigioase cu factor mare de Impact (Rosana Manea, Ioana Agache , Ifteni P, 

Moga MA, Dima L, Rogozea L, Pascu AM, , Florescu Monica, Irimie M, etc).  

La competitia de proiecte multidisciplinare a Universitatii Transilvania in parteneriat cu 

Consiliul Judetean Brasov, au fost inregistrate un numar mare de proiecte pe profilul “Sanatate”, 

dar au fost selectionate pentru a participa in competitie doar 4 proiecte ale cadrelor didactice ale 

Facultatii de Medicina (Prof. dr. Ifteni, Conf.dr. Roxana Miclaus, Conf.dr. Idomir Mihaela – SL 

dr. Dana Neculoiu si Prof.dr M. Moga – Asistent univ.dr. Nicusor Bigiu). Toate cele 4 proiecte 

ale Facultatii (finantate cu 46000 de ron fiecare) au fost finalizate cu succes, in luna Martie 2019 

fiind prezentate de catre Dl. Rector rezultatele Proiectelor si impactul asupra comunitatii 

judetului Brasov. 

Situația relației cu studenții  

S-a urmărit permanent o comunicare bidirecțională cu studenții, prin informări și discuții 

transparente și prin cooptarea acestora în activitățile Facultății de Medicină dupa cum urmeaza: 



- invitarea studentilor reprezentanti de an (mai ales anii terminali) ai tuturor 

specializarilor la sedintele Consiliului Profesoral al Facultatii. 

- participarea studentilor in calitate de organizatori la Examenul de simulare a admiterii 

in mai 2018  

- Indeplinirea solicitarilor studentilor medicinisti ai celor 2 asociatii studentesti cu privire 

la suportul organizarii intalnirilor membrilor acestor Asociatii: ASSM si Societatea studenteasca 

de Chirurgie din Romania, sucursala Brasov. 

- coordonarea studenților pentru pregătirea Conferinței ”Abolvenții în fața companiilor” 

 - intalnirea Decanului cu membrii din conducerea nationala a ANOSR, ocazie cu care s-a 

pus problema intrarii reprezentantului asociatiei studentilor in Consiliul Profesoral, chestiunea 

adusa in atentia cadrelor diactice din Cons.Prof., dar nefinalizata. 

- Încurajarea studenților facultății de a participa la toate concursurile sportive organizate 

de Universitatea Transilvania din Brașov 

- Achizitionarea prin Universitate a unor elemente de demonstratie practica necesare 

bunei desfasurari a lucrarilor practice ale studentilor: simulatoare pentru invatarea tehnicilor de 

ingrijire a bolnavilor, simulator al nasterii, monitor de invatare a proceselor fiziologice din 

organismul uman (sofware educational), mulaje artificiale de organe si sisteme, sistem osos 

articificial pentru demonstratii, inlocuirea placii de baza a mesei de disectie virtuala. 

- Distribuirea locurilor în taberele studențești (coordonatori Conf.dr. Ioan Scarneciu 

Secretara sefa Facultate Loredana Taut). 

- Pentru cazările în cămine au fost alocate un nr. de 257 locuri care s-au distribuit după 

cum urmează: Căminul 1 – 72 studenți, Căminul 2 – 30 studenți, Căminul 3 – 93 studenți, 

Căminul 8 – 6 studenți, Căminul 10 – 14 studenți, Căminul 14 – 10 studenți, Căminul 16 – 32 

studenți (coordonator Conf.dr. Scarneciu). 

- Pentru acordarea burselor, comisia constituită sub coordonarea Prodecanului cu 

studentii (Conf.dr. I. Scarneciu) a acordat: 10 burse de merit, 193 burse de studiu, 49 burse 

sociale, 57 burse sociale ocazionale, 1 bursă master merit, 26 burse master studiu, 4 burse master 

sociale, 4 Burse master sociale ocazionale  

 

 


