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Intregul an ce s-a scurs incepand din februarie 2020 si pana in prezent a fost marcat de 

rigorile epidemiologice privind protectia fata de virusul SARS-COV 2, una din masurile de 

protectie fiind si activitatea de invatamant online. Nu consider ca invatamantul medical online 

poate constitui o forma de a instrui calitativ studentii unei Facultati de Medicina, indiferent de  

specializarea la care se pregatesc. Pentru primele luni ale pandemiei declarate ne-am preocupat 

sa fim cat mai sugestivi in explicatiile si prezentarile unor aspect practice, foarte greu de 

substituit prin computer, la distanta si intr-un interval de timp neobisnuit de scurt. Universitatea 

noastra ne-a pus la dispozitie platforma de e-learning la care, cu placere sau nu, colegii din 

Facultatea de Medicina s-au logat si au desfasurat la nivel optim (alteori multumitor doar) 

activitatea didactica online. 

Chiar la inceputul declararii starii de urgennta, dna Prodecan SL dr. Andrea Neculau a 

fost numita Director al Directiei de Sanatate Publica Brasov, functie pentru care a muncit si s-a 

dedicat major, cu implicare si pricepere remarcabile. De mentionat ca dna Prodecan nu si-a 

neglijat deloc obligatiile de cadru didactic si nici pe acelea de Prodecan. 

Am asteptat ca, pana spre luna mai, sa fie ridicate restricțiile stării de urgență pentru a 

organiza impreuna cu Dna Prof.dr. Alina Pascu Simularea examenului de admitere. Simularea 

2020 nu a mai putut avea loc, candidatii Facultatii de Medicina pentru admiterea 2020 fiind 

vitregiți de o verificare corespunzătoare și utilă. 

In 24-27 aprilie 2020 era programata Sesiunea cercurilor stiintifice studentesti, cu cele 3 

sectiuni ale sale: discipline preclinice, specialitati chirurgicale si specialitati medicale. In ciuda 

pregatirilor preliminare ale organizatorului Proecan Prof.dr.Petru Ifteni, starea de urgenta a 

impus ca această activitate să nu se mai poată desfășura. 

Sesiunea de vara a anului universitar 2019-2020 s-a desfasurat in totalitate online, am 

invatat fiecare dintre noi, cadrele didactice, cum se pot scadea tentativele de frauda si cum se 

poate creste calitatea examinarii, chiar si orale – mă refer aici la disciplinele la care am solicitat 

prin decizia Consiliului Profesoral  examinare orală a studentilor medicinisti (Medicina Interna, 

Chirurgie generala, Pediatrie si Obstetrica-Ginecologie). 



Consider ca cel mai afectat program de studii in perioada semestrului al 2-lea (si in 

prezent) a fost programul de Master de Medicină Traditională Chineză în limba engleză: 

studentii masteranzi nu au putut beneficia live de expertiza profesorilor chinezi de TCM de la 

Universitatea de Medicina Chineza din Beijing (BUCM), care au ținut online cursurile și 

seminariile de MTC, respectiv nu au mai fost prezenti la Brasov penru a tine foarte specialele lor 

prezentari și cursuri. In toamnă, la inceperea anului universitar 2020-2021, au existat niste 

blocaje in reinceperea cursurilor pentru anul 1 si anul al II-lea de Master MTC printr-o actiune de 

reorganizare a Universitatii din Beijing (probabil in conditiile Sars-Cov). In final, se pare ca 

situatia complexa din China , dar și de la noi , privind pandemia de virus Sars-Cov 2, va lăsa fără 

mult-promisa practica la Beijing /  on-site de 1-2 luni din primvara-vara anului 2021, cand prima 

promotie de Masteranzi de MTC se va afla in semestrul al II-lea al anului 2 de Master. Asteptam 

ca scăderea valurilor epidemico-pandemice de virus Sars-Cov 2 să permita reluarea partiala sau 

completa a activitatilor  didactice, ca si deplasarea profesorilor chinezi la Brasov. 

 

In 26 iulie 2020, Facultatea de Medicina, impreuna cu Universitatea Transilvania Brasov 

am organizat concursul de admitere pentru 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), iar la Medicina generala a fost de 2,8-3 candidati pe locurile bugetate 

si cu taxa. Organizarea admiterii la Medicina, concomitent cu celelalte Facultati de Medicina din 

Romania, a pus o oarecare bariera pentru inscrierea candidatilor in mai mult centre universitare, 

sau macar la Brasov si Bucuresti. Avand in vederea ca listele initiale cu candidati admisi nu s-au 

modificat decat extrem de putin, am putut deduce ca aceasta masura, de organizare a admiterii in 

aceeasi zi cu alte UMF-uri din Romania, aduce cu sine o stabilitate a listelor cu candidati admisi. 

Suntem totusi de acord ca selectarea studentilor (buget și cu taxă) este superioară calitativ printr-

un examen de admitere organizat in zile diferite fata de UMF-urile din Romania; o concurenta de 

14-15 candidati pe loc fata de 2,8-3 candidati pe loc repezinta totusi o alta competitie pentru 

locurile aflate în concurs.  

Concursurile de promovare cadre didactice s-au desfasurat la inceputul lunii septembrie 

2020, ulterior fiind organizata si Licenta pentru toate 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 98 



studenti, toti participantii la examen de Licenta Medicina fiind promovati. Tot in luna 

septembrie, dupa examenul de Dizertatie la Masterul de Paliatie si cel de Politici de Sanatate, 

apoi s-au organizat interviurile de selectie pentru cele 3 programe de Master. Spre sfarsitul lunii 

septembrie, s-a organizat si admiterea la Doctoratul de Medicina in cadrul Scolii Doctorale de 

Medicina (din cadrul SDI a Universitatii Transilvania din Brasov). 

 

Examenul national de Rezidentiat 2020  a incheiat un an desfășurat destul de anevoios 

din cauza problemelor epidemiologice și a prelungirii stării de alertă. Rezultatele de la 

Rezidențiat reflectă din totdeauna, consideram noi, calitatea muncii noastre cu studentii 

medicinisti. La Rezidențiatul 2020, avem cunostință despre 78 de absolventi ca au ales 

specialitățti in urma examenului de rezidentiat, dintr-un număr de 97 de absolventi, respectiv 

82%. Nu avem date exacte incă despre absolventii care au plecat din țară pentru a practica 

Medicina pe alte meleaguri. Suntem însă încredințați că viitorii angajatori străini ai absolvenților 

noștri vor fi mulțumiți de calitatea muncii noastre, respectiv de calitatea absolvenților noștri. 

 


