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 Departamentul este format dintr-un număr important de Discipline şi de cadre 

didactice. Disciplinele constitutive sunt: ATI - Medicină de Urgenţă, Dermatologie, 

Chirurgie, Chirurgie şi ortopedie pediatrică, Chirurgie CMF-stomatologie, Chirurgie plastică, 

Endocrinologie, Medicină Internă, Neurologie, Obstetrică-Ginecologie, Oftalomologie, 

Oncologie, ORL, Ortopedie-trumatologie, Pediatrie-neonatologie-puericultură, Radiologie-

Imagistică medicală, Semiologie chirurgicală, Urologie. 

 Pentru un număr atât de mare de Discipline şi membrii aflaţi în locaţii medicale 

diferite în oraş, se impune o comunicare bună ce poate fi stimulată prin: 

- îmbunătăţirea actualei forme de diseminare a informaţiilor ce provin de la Senatul 

Universităţii, Consiliul Facultăţii şi conducerea Departamentului 

- dezvoltarea unor facilităţi de comunicare rapidă prin internet şi reţea intranet 

- implicarea mai activă a secretariatului Facultăţii în comunicarea – preluarea de date de 

la membrii Departamentului 

 

Heterogenitatea profilurilor de activitate medicală se poate constitui într-o dificultate 

de funcţionare a Departamentului. Această nouă formă de organizare care este Departamentul 

– conform noii Legi a Educaţiei - aduce şi o noutate în organizarea / funcţionarea Facultăţilor 

de Medicină. Nici Universităţile de Medicină tradiţionale şi nici Facultăţile nou-infiinţate, aşa 

cum este şi a noastră, nu sunt pe deplin pregătite de a funcţiona optim prin dublarea (triplarea) 

membrilor unităţii de bază - care a fost Catedra şi este Departamentul. 

De aceea, se impun a fi luate în considerare nişte elemente de bază şi anume: 

comunicarea continuă cu toţi membrii Departamentului, transparenţă decizională 

maximă în privinţa membrilor Departamentului şi respectarea intereselor fiecărei 

Discipline din Departament, evident în limitele legii şi menţinerii coeziunii universitare. Pe 

parcursul anilor, am fost coleg de Catedră cu majoritatea membrilor Departamentului actual 



şi, în ceea ce priveşte procesul didactic, am identificat de-a lungul timpului nemulţumiri ale 

cadrelor didactice din Facultate.  

Sigur că nu sunt proprii unui Plan managerial afirmaţii precum cea că, de-a lungul 

timpului, şefii de Catedră de la Medicină nu prea au avut nimic de spus în ceea ce priveşte 

alcătuirea planurilor de învăţământ. Mă bucur deci să pot afirma, ca propunere managerială de 

această dată, că pentru buna desfăşurare a procesului didactic la Disciplinele clinice am în 

vedere modificarea – up-datarea – adecvarea planurilor de învăţământ în raport cu:  

- opţiunile membrilor Departamentului,  

- cu necesităţile didactice reale ! 

- recomandările învăţământului medical european ! 

- cu experienţa didactică a Universităţilor tradiţionale de Medicină şi Farmacie, şi mă 

refer aici la UMF Carol Davila Bucureşti şi UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, de 

altfel universităţi aflate în topul naţional al universităţilor de cercetare avansată şi 

educaţie 

Continuând în acelaşi registru, consider că trebuie precizat într-un plan managerial al unui 

Departament clinic al Facultăţii de Medicină că este importantă menţinerea în structura 

universitară a membrilor Departamentului. Problematica nu aparţine unui plan managerial 

clasic, dar mi se pare relevantă pentru menţinerea stabilităţii procesului didactic. În acest sens, 

mi se pare esenţială dezvoltarea conceptului de mulţumire profesională., nu neapărat legată de 

criteriul financiar. În acest sens, va trebui să cultiv un grad ridicat de comunicare între 

membrii Departamentului şi conducere, chiar conducerea Facultăţii. În plus, este obiectivă 

necesitatea validării dorinţelor colegilor univesitari, ca aspiraţii didactice. O colegă care 

tocmai şi-a dat demisia din Facultate/Universitate mi-a spus că nu a cerut avantaje materiale, 

ci doar să aibă condiţii didactice conforme cu pregătire ei şi cu importanţa Disciplinei ei 

(adecvarea planului de învăţământ). Mi se pare relevantă creşterea mulţumirii profesionale 

legată de actul didactic şi nu doresc să încurajez plecarea colegilor din sistemul universitar 

spre cel medical. 

În sensul creşterii gradului de mulţumire profesională didactică, am în vedere: 

- modificarea planurilor de învăţământ conform cu cerinţele actuale şi ale studenţilor şi  

conforme cu aspiraţiile cadrelor didactice din „Clinic” şi nu în raport cu interese ale 

altor Departamente din Facultate, atfel încât fiecare cadru didactic să aibă ore în cadrul 

Disciplinei în care posedă titlu de medic specilist sau primar. 



- Implementarea unor cursuri noi la Disciplinele care doresc să se dezvolte sau măcar 

să-şi menţină predarea în interiorul specialităţii, plaja largă a subspecialităţilor 

medicale este extrem de permisivă în acest sens 

- Dezvoltarea unor cursuri opţionale sau facultative (pentru început) care să crească 

gradul de acoperire cu ore de specialitate a cadrului didactic din Disciplina respectivă 

- Identificarea unor noi programe de Master care să permită creşterea-adecvarea normei 

didactice a colegilor din Departamentul clinic 

- Încurajarea/facilitarea colegilor Profesori universitari conducători de Doctorat să fie 

cooptaţi în colectivele didactice şi de cercetare ale IOD-urilor aparţinând 

Universităţilor abilitate în acest sens (doctorat în co-tutelă) 

- ca fiecare cadru didactic din Departament să poată promova într-un interval finit de 

timp, bineînţeles cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

De asemenea, pentru bunul mers al activităţii didactice am în vedere: 

- Menţinerea sau micşorarea formaţiunilor de lucru, mai exact a grupelor de studenţi 

care participă la stagiile practice. Problema este una veche la Facultatea de Medicină 

şi nu prea s-a reuşit o nuanţare în ceea priveşte activitatea studenţilor din sectorul 

„clinic”. Evident, criteriul eficienţei financiare trebuie luat în considerare, dar nu în 

defavoarea legalităţii, a normelor de igienă şi a calităţii actului didactic în sine: mă 

întreb cum poate fi consultat un pacient (în funcţie de specialitate) într-un salon cu 12-

15 studenţi, medici rezidenţi, alte cadre didactice plus asistente medicale. La 

Medicină, stagiile practice includ şi vizita alături de consultul demonstrativ al 

pacientului/pacientei. 

- O concordanţă rezonabilă între numărul de ore la stagiile cu studenţii şi numărul de 

ore de curs. Nu prea se poate promova muncind în disperare printr-o hipernormare de 

stagii practice şi o hiponormare de ore de curs 

- Să-mi stimulez colegii care nu sunt înscrişi la Doctorat să acceseze această formă de 

învăţământ postuniversitar în vederea îndeplinirii noilor cerinţe ale Legii educaţiei. 

- să stimulez up-datarea programelor analitice, a bibliografiei cursurilor din 

Departament, dar şi a Fişelor de Disciplină 

- să încurajez fiecare Disciplină să-şi elaboreze / tipărească propriul Curs şi propriile 

Caiete de stagiu 

- să reuşim utilizarea pentru Disciplinele vizate a Caietelor de stagiu rezultate din 

Proiectul d-lui dr. Tecău 



- devoltarea unei baze didactice la fiecare Disciplină, similiară celei înfiinţate de mine la 

Disciplina Obst-Ginec., care să includă spaţii adecvate, computere, laptop, 

videoproiector, DVD-player, demonstratii de cazuri clinice arhivate, şamd. 

- Susţinerea colegilor din Departament spre a-şi lua atestatul lingvistic cu perspectiva 

dezvoltaării unor programe de studii în limbă străină 

- Accesarea a cât mai multe proiecte educaţionale naţionale şi europene, în care să fie 

implicaţi toţi membrii Departamentului şi cât mai mulţi studenţi 

 

În ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică, le-a fost evident şi altor facultăţi/universităţi de 

Medicină din ţară că există dificultăţi în abordarea acestei laturi a activităţii universitare 

medicale. Ţin să precizez că cercetarea în domeniul medical nu înseamnă doar studii clinice şi 

cercetare pură preclinică. Cercetarea universitară, ca şi punctajele prin care suntem apreciaţi 

pentru această activitate, au în vedere publicaţii ştiinţifice în reviste importante naţionale şi 

internaţionale, accesarea unor proiecte, publicarea unor cărţi de specialitate, vizibilitate 

naţională/europeană prin prezentarea unor lucrară ştiinţifice în plenul unor conferinţe.  

Pentru menţinerea unui nivel rezonabil al cercetării, propun următoarele măsuri: 

- prin utilizarea bazelor didactice aferente fiecărei Discipline, să existe accesul tuturor 

membrilor Departamentului Internet, la baze de date internaţionale recunoscute, la 

site-uri naţionale (tip ROST, COST) şi europene specifice cercetării, ce permit 

menţinerea interesului şi accesul membrilor Departamentului la informaţie recentă, dar 

şi la call-uri pentru proiecte de cercetare 

- accesarea - prin sumarea unor Discipline din Departament – a unor proiecte naţionale 

şi, de ce nu, europene. Sunt mulţi membrii în Departament care deja au un istoric în 

accesarea şi câştigarea unor asemenea proiecte. Trebuie menţinut un interes constant 

(şi prin conotaţia financiarăa proiectului) şi chiar un ritm al submiterii de cel puţin o 

aplicaţie pe an. Prin această iniţiativă, creşte practic nivelul ştiinţific al 

Departamentului care va fi evaluat unitar la capitolul cercetare ştiinţifică 

- activarea în cadrul Centrului de Cercetare a membrilor Departamentului, care atât prin 

activitatea proprie, cât şi prin corelarea interesului şi eforturilor cu ceilalţi membrii ai 

centrului, vor putea finaliza cu mai mult temei temele abordate. Centrul de Cercetare 

afiliat Departamentului trebuie validat în plan naţional prin atingerea unui nivel de 

excelenţă 

- angajarea în cadrul Centrului de Cercetare a unor cercetători cu profil medical , care să 

aibă în centrul preocupărilor cercetarea medicală efectivă  



- organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale, care aduc lucrări, publicări, 

punctaje, vizibilitate, dar şi relaţii ştiinţifice personale ce ulterior pot fi fructificate prin 

participări la publicaţii sau proiecte comune 

- invitarea a cât mai multor personalităţi medicale  

- participarea la cât mai multe mobilităţi de tip Erasmus şi CEEPUS a membrilor 

Departamentului 

- stimularea colegilor din Departament să efectueze stagii în străinătate, dezvoltarea ca 

profesionişti în domeniul medical impune contactul permanent cu spitalele 

universitare europene 

- publicarea de către toţi membrii Departamentului de lucrări în reviste cotate tip 

CNCSIS B+, BDI, şi mai ales ISI. 

 

În primul rând noi suntem medici şi abia apoi cadre didactice – aserţiune ce 

deranjează oarecum principiile legislaţiei educaţiei actuale. Respect mult această idee şi 

pentru că am promovat prin concurs toate treptele ierarhiei medicale. Din acest punct de 

vedere doresc să plec în conducerea Departamentului cu încurajarea adresată colegilor din 

„clinic” - că voi ţine seamă în permanenţă de importanţa lor ca medici clinicieni. 

Din punctul de vedere al validării noastre ca medici, am în vedere următoarele măsuri: 

-    înfiinţarea de secţii clinice peste tot acolo unde există cadre didactice universitare ale   

Departamentului  

- rezolvarea problemei „integrării clinice” pentru toţi membrii Departamentului, fără 

excepţie 

- rezolvarea poziţiei profesionale de şef de secţie clinică pentru toţi membrii 

Departamentului ce funcţionează în cadrul secţiilor clinice 

- rezolvarea opţiunilor celei de-a doua specialităţi pentru membrii Departamentului, 

chestiune ce poate aduce cursuri noi, deci norme didactice noi 

- susţinerea colegilor din Departamentul clinic de a-şi valida priceperea profesională 

prin obţinerea de atestate de studii complementare şi supraspecializări 

- încurajarea accesului colegilor medici către unităţile medicale private, oportunitate de 

creşterea gradului de mulţumire profesională, dar şi de lărgire a spaţiului didactic 

destinat studenţilor 

- identificarea în Braşov a unor secţii de spital ai căror medici – Doctori în Medicină, 

cooptaţi în regim de plată cu ora, să poată degreva presiunea numărului mare de 

studenţi din spitalele Clinice pe care le avem 



- aducerea unui număr cât mai mare de medici rezidenţi corespunzător fiecărei 

specialităţi din Departament, element foarte important în recunoaşterea noastră 

profesională naţională, dar şi în plan financiar 

- organizarea şi gestionarea financiară a cursurilor de Educaţie Medicală Continuă, 

organizate în colaborare cu Colegiul Medicilor Braşov. Mi se pare importantă 

implicarea membrilor Departamentului în acest tip de cursuri postuniversitare sau 

simpozione ştiinţifice adresate medicilor (Educaţie Medicală Continuă), cursuri ce 

aduc punctaje universitare lectorilor, punctaje EMC participanţilor şi fonduri proprii 

Departamentului. 

 

  

Conf.univ.dr. M. Moga      10.09.2011 
 


