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Hotărârea Consiliului Facultăţii de Medicină 

din 8 mai 2017 

 

1. Membrii Consiliului facultăţii au validat prin vot în unanimitate comisia de admitere  

Președinte: Prof. univ.dr. Marius MOGA 

Vicepresedinte: Prof. univ.dr. Alina PASCU 

Secretar: Șef de lucrări dr. Bianca POPOVICI 

Secretar adjunct: Șef de lucrări dr. Roxana MICLĂUȘ 

Asist.univ.dr. Nicusor BIGIU 

Membri in Comisia de admitere vor fi toate cadrele didactice ale Facultatii de Medicina. 

2. Se aprobă prin vot (o abtinere), avizul Facultății de Medicină privind acordarea de către Senatul 

Universitatii Transilvania a recomandării pentru inscrierea la concursul pentru postul de 

Director Medical al Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie ” Dr. Ioan Aurel Sbarcea” Brasov  

a următoarelor cadre didactice ale Facultății de Medicină: 

- Şef lucrări dr. med. Costin ANASTASIU 

- Asist. univ. drd.  med. Cristian ARVĂTESCU 

3. A fost aprobată solicitarea studentului Miron TIGANAS de introducere pe ordinea de zi a 

discutarii propunerilor studenților de reorganizare a sesiunilor de examene. Se decide ca aceste 

propuneri sa fie redactate sub forma unei notificari catre comisia didactica a Senatului 

Universității. Chestionarele elaborate si administrate de catre Miron Tiganas inafara procesului 

de Evaluare a cadrelor didactice de catre studenti  vor fi aduse la cunostinta reprezentantilor cu 

Asigurarea Calitatii ai departamentelor. 

4. In vederea pregătirii acreditării programului de studiu Medicină. Se vor face demersuri pentru 

dotarea laboratoarelor de anatomie si fiziologie. , cadrele didactice decide dotarea laboratoarelor 

de Anatomie și Fiziologie. Se va solicita achizitionarea unui simulator performant pentru 

Anatomie. Doamna Șef de lucrări dr. Mihaela Constantinescu va intocmi necesarul pentru 

dotarea laboratorului de Fiziologie. 

5. Se fac demersuri in vederea rezolvarii problemelor legate de cadavre, la disciplina Anatomie.   

 

 

Informare 

 
6. S-a realizat site-ul pentru înscrierea on-line la simularea examenului de admitere. 

7. S-a făcut solicitare către Serviciul de achiziții al Universității pentru achiziționarea softului de 

corectare pentru admitere.   

8. În perioada 4-8 septembrie 2017 vor avea loc concursurile pentru posturile didactice. 

 

       

 

 

Decan, 

 

Prof. univ. dr. Marius MOGA 
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