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In luna mai 2015 am organizat simularea examenului de admitere printr-un test grila cu
tematica dubla, de biologie si chimie. Din anumite motive , unele cunoscute, altele greu de facut
publice, casuta de e-mail a organizarii examenului de simulare (inscrieri, anunturi, rezultate) a
fost sparta de cineva care doreste in mod vadit distrugerea imaginii Facultatii de Medicina.
Reactia organizatorilor simularii a fost destul de lenta, dar in final eficienta, la simularea 2015
participand un numar de aproximativ 110 candidati cu rezultate multumitoare.
In luna iulie 2015 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 2 candidati pe loc, iar la Medicina generala concurenta a fost de
9,3 candidati /loc. Concurenta la examenul de admitere atrage atentia asupra seriozitatii cu care
Facultatea de Medicina din Brasov este privita .
In luna septembrie 2015 s-a organizat examenul de licenta la specializarile Medicina
generala, Asistenta Medicala Generala si Balneo-fizio-kineto-terapie, promovabilitatea fiind
aproape 100 % pentru toate specializarile mentionate.
In luna noiembrie 2015, absolventii de Medicina Generala in numar de 74 au sustinut
examen national de rezidentiat unde rezultatele au fost excelente, in calitate de Decan, dar mai
ales de coordinator de specializare – fiind foarte mandru de performantele absolventilor nostri.
De altfel, procentul absolventilor promotiei 2015 inserati imediat in piata muncii din Romania
(rezidentiat) si tari europene (Germania, Franta) fiind de peste 90% !
Comisia Europeană a publicat la începutul acestui an statisticile privind învățământul
superior din perioada 2007-2013, perioadă în care Erasmus era parte a programului european
Învățare pe tot parcursul vieții. Primele 5 universități din România care au trimis studenți în alte
țări pentru studiu și practică au fost: Universitatea Al.I.Cuza Iași, Universitatea Babeș-Bolyai,
Universitatea din București, Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea Politehnică
din Timișoara. Principalele 5 țări ca destinație au fost Franța, Spania, Italia, Germania și
Ungaria. Primele 5 universități din România în care au venit studenți străini au fost Universitatea
Babeș-Bolyai, Universitatea din București, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea
Al.I.Cuza Iași și Universitatea de Vest din Timișoara.

Principalele 5 țări de proveniență ale studenților Erasmus din România au fost Turcia,
Franța, Spania, Italia și Portugalia.
Situatia burselor Erasmus pentru Facultatea de Medicina din Universitatea Transilvania
Brasov a fost urmatoarea: Specializarea Medicina Generala: studenti plecati 20 (10 pentru studii
si 10 pentru practica), student veniti – 10. Cadre didactice: plecate 2, venite 6.
Situatia burselor CEEPUS din Facultatea noastra a fost urmatoarea: Cadre didactice
2 profesori incoming , Studenti 2 incoming + 4 outgoing
Situatia pentru Facultatea de Medicina / Specializarea Asistenta Medicala a fost: 10 incoming
3 outgoing.
Au fost organizate sub egida Universitatii Transilvania si a Facultatii de Medicina:
-

Sesiunea cercurilor stiintifice studentesti alaturi de Conf. Dr. Petru Ifteni in periada
aprilie 2015 cu 4 sectiuni: discipline fundamentale, specialitati chirurgicale si specialitati
medicale precum si Conferinta Absolventii in fata companiilor alaturi de dna Prof. Dr
Alina Pascu

-

Conferinta Nationala de psihosomatica, 6-7.11.2015 Presedinte Conf.dr. Laurentiu
Nedelcu

-

8-a editie a Cursului Societatii Europene de Boli Infectioase Pediatrice 3-24 octombrie
2015, Conf. Dr. Oana Falup Pecurariu

-

New Trends on Sensing - Monitoring - Telediagnosis for Life Sciences Brașov, România,
NT-SMT-LS, September 3-5, 2015, organizator Conf.dr. Mihaela Badea.

Cadrele didactice de la Facultatea de Medicina au publicat un numar semnificativ de articole
ISI in reviste prestigioase cu factor mare de Impact (Moga MA, Dima L, Rogozea L, Pascu AM,
Ifteni P, Agache I, Irimie M, etc) si s-au obtinut peste 80 de puncte in concursul de proiecte RUTE UEFISCDI (Agache I, Ifteni P, Tint D).
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, prin:
- Coordonarea studenților pentru pregătirea Conferinței ”Abolvenții în fața companiilor. În 2015
Facultatea de Medicină a participat cu 8 lucrări.

- Organizarea de ședințe de discuții cu studenții, pentru a evalua în mod constant situația
acestora, a realiza un dialog continuu la care să putem raspunde tuturor întrebărilor și
nelămuririlor acestora;
- Încurajarea studenților facultății de a participa la toate concursurile organizate de Universitatea
Transilvania din Brașov: ”Crosul Universității Transilvania din Brașov”, ”Cupa Confucius” –
Tenis de masă etc. La CUPA UNIVERSITATII TRANSILVANIA LA BASCHET desfășurată în
24-27 februarie 2015, echipa de bascht a Facultății de Medicină – băieți a obținut locul III.
- Distribuirea locurilor în taberele studențești;
- Întocmirea Petitiei pentru înființarea unei linii de transport în comun pentru a facilita accesul în
Corpul J, petiție care a primit răspuns favorabil din partea Primariei.
- întocmirea unui referat de necesitatea în vederea achiziționării unor echipamente, elemente de
mobilier pentru etajele VI și VII, în vederea optimizătii activității didactice:
-

-

achiziţionarea unui MODUL MOBILIER cu cheie pentru depozitarea telecomenzii şi
a cablului videoproiectorului pentru J VI 1, J VI 2 - Sală de curs
achiziţionarea şi montarea unui VIDEOPROIECTOR necesar desfăşurării activitiăţii
didactice pentru sala J VI 3 - Biologie Celulară
achiziţionarea şi montarea unor CUIERE DE PERETE pentru hainele şi accesoriile
studenţilor pentru sala J VI 3 - Biologie Celulară, J VI 4, J VII3,
achizitionarea si montarea unui TELEVIZOR cu diagonala mai mare de 100 cm
necesar prezentarilor practice la disciplinele Anatomie si Genetica pentru sala J VI 3 Biologie Celulară, SALA J VII3
achiziţionarea şi montarea unei TABLE de perete pentru o mai bună desfăşurare a
activităţii didactice pentru sala J VI 4, J VI 5
achiziţionarea şi montarea unui VIDEOPROIECTOR necesar desfăşurării activitiăţii
didactice J VI 5, JVII1, J VII 5, J VII 7

- În vederea normalizării şi optimizării desfăşurării activităţilor didactice de stagiu a studenților
de la Facultatea de Medicină, în Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă Braşov, str Calea
Bucureşti, nr 25, s-a rezolvat partial amenajarea/dotarea Vestiarului studentilor de la etajul VI
al clădirii, spaţiu utilizat de studenţi pentru echiparea în vederea accesului pe secţii, spaţiu
reabilitat prin eforturile Universităţii Transilvania în perioada iulie-septembrie 2015.
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

- 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.

