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CUVÂNT ÎNAINTE

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
derulează, începând cu anul 2009, proiectul „Asigurarea calităţii în 
învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea 
managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional” - 
Contract POSDRU/2/1.2/S/1. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană 
prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în 
învăţământul superior”. 

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta o cultură a calităţii 
bazată pe o capacitate managerială competitivă pe plan european. La nivel 
de sistem, aceasta contribuie la proiectarea şi aplicarea eficientă a politicilor 
privind calitatea academică, precum şi la perfecţionarea metodologiilor, 
instrumentelor, standardelor şi tehnicilor de evaluare externă a calităţii. La 
nivel instituţional, ea contribuie la îmbunătăţirea calităţii activităţii universitare, 
asigurând evaluatori de calitate, dezvoltarea personalului de conducere 
din universităţi, a decidenţilor şi a persoanelor implicate în elaborarea de 
politici. În plus, prin proiect se doreşte dezvoltarea şi consolidarea unei 
orientări pozitive a comunităţii academice cu privire la procesul de asigurare 
a calităţii în învăţământul superior (aspecte precum înţelegerea comună a 
conceptelor de bază, a valorilor, principiilor şi mecanismelor etc.), mai ales 
din perspectiva contextului european extrem de prolific în acest domeniu. 
Proiectul urmăreşte, de asemenea, dezvoltarea aspectelor practice ale 
procesului de asigurare a calităţii, oferind instituţiilor de învăţământ superior 
un sprijin real în elaborarea şi implementarea unor sisteme interne eficiente 
de asigurare a calităţii, precum şi stimulând cadrul extern de îndeplinire a 
unei cerinţe continue – asigurarea calităţii la nivel sistemic.
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FOREWORD

The Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education is 
carrying out, as of 2009, the project ”Quality assurance in the Romanian 
higher education in European context. Development of academic quality 
management at system and institutional level” - Contract POSDRU/2/1.2/S/1. 
The project is funded by the European Union through the European Social 
Fund, Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 
2007 – 2013, Priority axis 1 ”Education and training in support for economic 
growth and development of a knowledge based society”, Key area of 
intervention 1.2. ”Quality in higher education”. 

The project’s general objective is to develop a quality culture based on 
competitive managerial capacity at European level. At system level, this 
contributes to the efficient design and application of policies on academic 
quality, as well as to the improvement of methodologies, instruments, 
standards and techniques of quality external evaluation. At institutional 
level, it contributes to the improvement of academic activity quality, assuring 
quality evaluators, the development of managing staff within universities, 
of decision makers and persons involved in policy-making. Moreover, the 
project aims at developing and strengthening a positive direction of the 
academic community with concern to the process of quality assurance in 
higher education (issues such as common understanding of basic concepts, 
of values, principles and mechanisms etc.), especially from the perspective 
of the European context which is extremely prolific in this field. The project 
also aims at developing practical matters of the quality assurance process, 
providing higher education institutions with a real support in the elaboration 
and implementation of efficient internal quality assurance systems, as well 
as stimulating the external framework of fulfilling a continuous requirement – 
quality assurance at system level.
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INTRODUCERE

Evaluarea instituţională externă a Universităţii de Medicină şi Farmacie 
din Craiova a fost efectuată de către Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în scopul certificării (reacreditării) 
acesteia, ca instituţie de învăţământ superior din România, integrată în 
spaţiul european al învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice. În acest 
sens, obiectivele principale au constat în certificarea (acreditarea) procesului 
instructiv-educativ, respectiv a programelor de studiu, cercetarea ştiinţifică, 
structurile de conducere academice, instituţionale, tehnice, administrative, 
economice şi manageriale precum şi evidenţierea realizărilor academice, 
ştiinţifice, profesionale, manageriale, sociale, cultural - artistice, sportive şi 
de imagine, la nivel naţional şi internaţional, ale UMF Craiova. Procesul de 
evaluare instituţională externă a avut şi scopul de a verifica modul în care pot 
fi apreciate şi reconfirmate prestigiul, încrederea şi recunoaşterea de care se 
bucură instituţia, care stau la baza respectului, aprecierii şi încrederii publice 
în metodologia, regulile şi standardele de realizare a calificărilor universitare, 
respectiv de acordare a diplomelor, de diverse niveluri de către UMF Craiova.

Activitatea de evaluare externă s-a desfăşurat în conformitate cu 
„Metodologia privind asigurarea calităţii, autorizarea de funcţionare provizorie 
şi acreditarea programelor de studiu şi a instituţiilor de învăţământ superior”, 
cu standardele de referinţă şi cu lista indicatorilor de performanţă, elaborate 
de Consiliul ARACIS şi adoptate prin Hotărâre de Guvern. De asemenea, 
această activitate a avut la bază „Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii 
programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior”, 
Partea I (Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii) şi 
Partea a III-a (Evaluarea externă instituţională), şi „Codul de bune practici 
pentru Departamentele de asigurare a calităţii din instituţiile de învăţământ 
superior din România”. În consecinţă, prezenta broşură a fost elaborată pe 
baza Raportului de autoevaluare instituţională a Universităţii de Medicină 
şi Farmacie din Craiova, Raportului de autoevaluare instituţională întocmit 
de studenţi, Rapoartelor de autoevaluare ale specializărilor selectate pentru 
evaluarea calităţii, la care se adaugă rapoartele comisiei de evaluare 
externă (numite de Departamentul de acreditare al ARACIS), întocmite în 
timpul vizitei de evaluare din perioada 27-29 mai 2009 (Raportul expertului 
Comisiei Consultative, Raportul expertului Comisiei Instituţionale, Raportului 
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expertului străin, Rapoartele celor trei experţi de programe, la care se 
adaugă Raportul celor doi studenţi evaluatori şi Raportul de evaluare externă 
a calităţii elaborat de directorul de misiune şi coordonatorul de misiune). De 
asemenea, la baza elaborării prezentei broşuri se află, în ultimă instanţă, 
Raportul Departamentului de Evaluare a Calităţii al ARACIS şi Raportul 
Consiliului ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din 
instituţia de învăţământ superior acreditată Universitatea de Medicină şi 
Farmacie din Craiova.
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RAPORTUL DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ 

EXTERNĂ

1. Principalele domenii de activitate urmărite prin evaluarea 
instituţională externă 

Evaluarea instituţională externă a abordat următoarele probleme 
(aspecte) principale:

• Statutul juridic şi baza legală de funcţionare a UMF Craiova ca instituţie 
de învăţământ superior, acreditată şi recunoscută, precum şi a misiunilor 
sale didactică şi de cercetare.

• Organizarea şi funcţionarea instituţiei precum şi a organelor de 
conducere academice şi administrative ale acesteia, în concordanţă cu 
legislaţia specifică în vigoare şi cu bunele practici europene.

• Verificarea tuturor aspectelor legale, profesionale, ştiinţifice şi etice 
privind recrutarea, selecţia, pregătirea şi promovarea personalului 
didactic de cercetare şi administrativ, în vederea îndeplinirii la nivel 
ridicat a misiunilor universităţii.

• Examinarea mecanismelor şi a procedurilor de asigurare şi creştere 
continuă a calităţii, precum şi a rezultatelor aplicării acestora la nivelul 
fiecărui program de studiu oferit de universitate.

• Modul în care UMF Craiova a utilizat referinţele, recomandările şi cerinţele, 
incluse în Metodologia şi Standardele ARACIS, privind asigurarea calităţii 
precum şi modul în care elaborează şi aplică strategiile de creştere a 
calităţii educaţiei, a cercetării ştiinţifice, a structurilor instituţionale de 
conducere academică şi administrativă etc.

• Analiza îndeplinirii cerinţelor privind infrastructura şi baza materială a 
universităţii în vederea asigurării condiţiilor optime de funcţionare (proces 
didactic, cercetare ştiinţifică, dezvoltare, social, cultural-sportiv, servicii 
pentru studenţi, cadre didactice, public şi alte categorii etc.).

• Analiza şi evaluarea activităţii financiar-contabile a instituţiei, inclusiv a 
modului în care aceasta contribuie la bunul mers al universităţii.

• Modul de recrutare a studenţilor, la toate ciclurile de învăţământ, 
precum şi de urmărire a activităţii lor, pe toată durata studiilor, inclusiv 
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de finalizare a acestora prin acordarea diplomelor corespunzătoare 
calificărilor obţinute.

• Aprecierea de către angajatori a nivelului de cunoştinţe teoretice şi 
practice a absolvenţilor şi a integrării acestora în sistemul medical din 
România, precum şi a modului în care beneficiarii principali sprijină UMF 
Craiova şi colaborează cu aceasta.

2. Obiectivele principale ale evaluării 
instituţionale externe

Prin realizarea, verificarea şi evaluarea aspectelor menţionate în capitolul 
anterior s-a urmărit realizarea unor obiective importante ale instituţiei, dintre 
care cele semnificative sunt prezentate în continuare :

• Să contribuie la promovarea şi asigurarea unei înalte calităţi în procesul 
de predare-învăţare din UMF Craiova.

• Să asigure studenţilor, angajatorilor şi publicului un acces cât mai larg 
şi rapid la informaţii clare, de încredere şi explicite despre modul în care 
UMF Craiova oferă programe de studii, diplome şi calificări care respectă 
cerinţele naţionale, în conformitate cu standardele academice europene 
şi principiile de calitate.

• Să aplice mecanisme specifice de evaluare externă prin care sunt 
garantate calitatea procesului de predare-învăţare, transparenţa gestiunii 
şi responsabilitatea publică a UMF Craiova.

Pentru a răspunde scopului pentru care s-a realizat evaluarea externă, 
comisia de experţi-evaluatori a urmărit câteva elemente principale, respectiv:

• Examinarea mecanismelor şi procedeelor de asigurare şi ameliorarea 
continuă a calităţii şi a rezultatelor aplicării acestora la nivelul fiecărui 
program de studiu oferit de UMF Craiova.

• Modul în care Universitatea a utilizat referinţele externe incluse în 
Metodologia privind asigurarea calităţii.

• Modul în care UMF Craiova formulează şi operaţionalizează strategii 
de creştere a calităţii învăţământului, cercetării ştiinţifice, structurilor 
instituţionale şi administrativ-manageriale.
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3. Modul de organizare şi realizare a evaluării 
instituţionale externe

Evaluarea instituţională externă s-a desfăşurat în perioada 27-29 
mai 2009, conform metodologiei ARACIS, la nivelul universităţii şi pentru 
3 programe de studii de licenţă (Medicină, Medicină dentară şi respectiv 
Farmacie) care sunt acreditate, ca urmare a evaluării lor anterioare, fiind în 
oferta educaţională a UMF Craiova.

Componenţa comisiei de evaluare externă a fost după cum urmează :

• prof.univ.dr. Delia Podea, director de misiune;
• prof.univ.dr. Radu Oprean, coordonator evaluare instituţională;
• prof.univ.dr. Heinrich Brinkmeier de la Universitatea din Greifswald, 

Germania, expert evaluator internaţional;
• prof.univ.dr. Florian Popa, reprezentantul comisiei consultative;
• asist. Vlad Grigoraş, secretar ştiinţific.

La evaluare au participat următorii studenţi evaluatori:

• Ştefan Şerban, Universitatea din Oradea;
• Alina Sandu, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară 

din Bucureşti;

Echipa de experţi evaluatori a fost formată din următorii:

• Prof.univ.dr. Dumitru Miron – expert comisia instituţională;
• Prof.univ.dr. Daniela Ion – expert program Medicină;
• Prof.univ.dr. Ursula Stănescu – expert program Farmacie;
• Prof.univ.dr. Grigore Băciuţ – expert program Medicină dentară. 

Din partea UMF Craiova, la procesul de evaluare externă instituţională 
a participat un colectiv larg format din rector, prorectori, secretar ştiinţific 
al senatului, decani, prodecani, şefi de catedră, reprezentanţi ai serviciului 
de management al calităţii, reprezentanţi ai direcţiei general administrative, 
membri ai secretariatelor şi studenţi. Colectivul a fost condus de rectorul 
prof.univ.dr. Adrian Săftoiu, având ca persoană de contact pe DGA Mihai 
Caragea.

În cadrul procesului de evaluare externă comisia a avut întâlniri de lucru 
cu studenţi şi rezidenţi ai UMF Craiova precum şi cu principalii angajatori ai 



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 13 / 2009

12

absolvenţilor UMF Craiova: Direcţia 
de Sănătate Publică a Judeţului Dolj, 
Colegiile medicilor, farmaciştilor şi 
medicilor dentişti.

Evaluarea s-a efectuat pe baza 
rapoartelor de evaluare instituţională 
internă a universităţii şi a celor trei 
programe de studiu, întocmit de 
către UMF Craiova, precum şi a 
numeroase alte materiale solicitate 
de către membrii comisiei în timpul 
vizitei. De asemenea membri 
comisiei au vizitat săli pentru desfăşurarea activităţilor didactice, laboratoare, 
centre de cercetare, biblioteca, cămine, cantina, club etc. şi au purtat discuţii 
directe, ori de câte ori a fost cazul, cu cei implicaţi în diferite compartimente 
importante din UMF Craiova. 

În procesul de evaluare externă a calităţii educaţiei, comisia a acordat 
o atenţie deosebită discuţiilor cu studenţii şi rezidenţii, care au prezentat 
opinii privind principalele probleme şi activităţi din instituţie, din punctul lor de 
vedere. De asemenea comisia a analizat, cu multă atenţie opinia studenţilor 
şi rezidenţilor şi din punctul de vedere al informării lor asupra programelor de 
studii oferite şi al accesului la instruire, calificare şi formare, al standardelor 
academice şi competenţelor profesionale recunoscute pe piaţa muncii, al 
integrării în societate după absolvire etc.

Procesul de evaluare externă a urmărit atât capacitatea instituţiei de 
a derula programe de studii universitare de diferite niveluri cât şi analiza 
modului în care asigură calitatea educaţiei, la nivelul fiecărui program şi pe 
ansamblul universităţii.

4. Prezentarea instituţiei

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova este o instituţie 
de învăţământ superior de stat, înfiinţată în anul 1998, prin Legea nr. 
119/05.06.1998, emisă de Parlamentul României, moştenind tradiţia şi 
rezultatele meritorii în învăţământul medical superior românesc ale Facultăţii 

 

 11 

UMF Craiova: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dolj, Colegiile medicilor, 

farmaciştilor şi medicilor dentişti. 

Evaluarea s-a efectuat pe baza rapoartelor de evaluare instituţională internă a 

universităţii şi a celor trei programe de studiu, întocmit de către UMF Craiova, precum şi 

a numeroase alte materiale solicitate de către membrii comisiei în timpul vizitei. De 

asemenea membri comisiei au vizitat săli pentru desfăşurarea activităţilor didactice, 

laboratoare, centre de cercetare, biblioteca, cămine, cantina, club etc. şi au purtat 

discuţii directe, ori de câte ori a fost cazul, cu cei implicaţi în diferite compartimente 

importante din UMF Craiova.  

În procesul de evaluare externă a calităţii educaţiei, comisia a acordat o atenţie 

deosebită discuţiilor cu studenţii şi rezidenţii, care au prezentat opinii privind principalele 

probleme şi activităţi din instituţie, din punctul lor de vedere. De asemenea comisia a 

analizat, cu multă atenţie opinia studenţilor şi rezidenţilor şi din punctul de vedere al 

informării lor asupra programelor de studii oferite şi al accesului la instruire, calificare şi 

formare, al standardelor academice şi competenţelor profesionale recunoscute pe piaţa 

muncii, al integrării în societate după absolvire etc. 

Procesul de evaluare externă a urmărit atât capacitatea instituţiei de a derula 

programe de studii universitare de diferite niveluri cât şi analiza modului în care asigură 

calitatea educaţiei, la nivelul fiecărui program şi pe ansamblul universităţii. 

 

III. 4. Prezentarea instituţiei 
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de Medicină din cadrul Universităţii din Craiova, înfiinţată la 10 februarie 
1970 prin Hotărârea Consiliului de Miniştri.

UMF Craiova este o instituţie academică în care componenta 
educaţională este preponderentă, dar cercetarea ştiinţifică a câştigat în 
dimensiuni şi în substanţă, existând perspectiva certă de echilibrare a celor 
două componente pe termen mediu. În acelaşi timp, UMF Craiova este 
pivotul asistenţei medicale, atât sub aspect metodologic cât şi al activităţilor 
practice de specialitate, în regiunea Oltenia.

La 23 aprilie 1947 a apărut în Monitorul Oficial nr. 93, Decretul nr. 801/21 
aprilie şi Legea nr. 138, care prevedeau înfiinţarea la Craiova a Facultăţilor de 
Medicină Umană şi Medicină Veterinară. În continuare s-a dus o campanie 
insistentă pe multiple planuri şi pentru înfiinţarea Facultăţii de Medicină. În 
data de 27 august 1965 prin hotărârea Consiliului de Miniştri, se înfiinţează 
Universitatea din Craiova, cu nouă facultăţi, dar fără Facultatea de Medicină. 
Numeroşi intelectuali de prestigiu din toată ţara, dar mai ales cei din Craiova, 
cadre didactice universitare, cadre medicale din toate generaţiile şi-au unit 
eforturile într-un front comun pentru a obţine - prin argumente raţionale - 
aprobarea înfiinţării Facultăţii de Medicină din Craiova.

La 10 februarie 1970 apare Hotărârea Consiliului de Miniştri privind 
înfiinţarea Facultăţii de Medicină din Craiova în cadrul Universităţii din 
Craiova. Înfiinţarea acestei facultăţi din Craiova a răspuns unui mai 
îndepărtat şi mereu actualizat deziderat al populaţiei de pe meleagurile 
Olteniei, deziderat care solicita formarea de specialişti la Craiova. Scurta 
enunţare a unor date istorice este necesară pentru a evidenţia importanţa 

acestei realizări.
Hotărârea Consiliului de Miniştri 

de înfiinţare a Facultăţii de Medicină 
la Craiova a precizat că Institutul de 
Medicină şi Farmacie din Bucureşti 
va acorda sprijin metodologic, 
didactic şi ştiinţific noii facultăţi. 
Inaugurarea Facultăţii de Medicină 
din Craiova a avut loc la data de 01 
octombrie 1970, odată cu noul an 
universitar. Facultatea îşi deschidea 
porţile pentru cei 101 studenţi ai 
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facultăţi, dar fără Facultatea de Medicină. Numeroşi intelectuali de prestigiu din toată 

ţara, dar mai ales cei din Craiova, cadre didactice universitare, cadre medicale din toate 

generaţiile şi-au unit eforturile într-un front comun pentru a obţine - prin argumente 

raţionale - aprobarea înfiinţării Facultăţii de Medicină din Craiova. 

La 10 februarie 1970 apare Hotărârea Consiliului de Miniştri privind înfiinţarea 

Facultăţii de Medicină din Craiova în cadrul Universităţii din Craiova. Înfiinţarea acestei 

facultăţi din Craiova a răspuns unui mai îndepărtat şi mereu actualizat deziderat al 

populaţiei de pe meleagurile Olteniei, deziderat care solicita formarea de specialişti la 

Craiova. Scurta enunţare a unor date istorice este necesară pentru a evidenţia 

importanţa acestei realizări. 

Hotărârea Consiliului de Miniştri de înfiinţare a Facultăţii de Medicină la Craiova 

a precizat că Institutul de Medicină 

şi Farmacie din Bucureşti va acorda 

sprijin metodologic, didactic şi 

ştiinţific noii facultăţi. Inaugurarea 

Facultăţii de Medicină din Craiova a 

avut loc la data de 01 octombrie 

1970, odată cu noul an universitar. 

Facultatea îşi deschidea porţile 

pentru cei 101 studenţi ai anului I de 

studiu. În 1976, a absolvit facultatea prima promoţie de medici formaţi la Craiova.  

În continuare facultatea a generat anual promoţii de 150-200 absolvenţi, medici 

români, în facultate studiind, alături de studenţi români şi studenţi străini de pe tot globul. 
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anului I de studiu. În 1976, a absolvit facultatea prima promoţie de medici 
formaţi la Craiova. 

În continuare facultatea a generat anual promoţii de 150-200 absolvenţi, 
medici români, în facultate studiind, alături de studenţi români şi studenţi 
străini de pe tot globul.

În anul 1990 s-a înfiinţat specializarea Stomatologie. În anul 1996 s-a 
înfiinţat specializarea Farmacie. În anul 1998 Parlamentul României a înfiinţat 
prin Legea nr. 119/05.06.1998 Universitatea de Medicină şi Farmacie din 
Craiova prin desprindere de Universitatea din Craiova.

Prin Legea de înfiinţare Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 
apare constituită din trei facultăţi: Facultatea de Medicină, Facultatea de 
Stomatologie şi Facultatea de Farmacie. În anul universitar 1998 s-a înfiinţat 
Colegiul Universitar de Medicină al UMF Craiova, autorizat să funcţioneze 
provizoriu pentru specializarea Asistenţi medicali.

În anul universitar 2000 - 2001 s-a înfiinţat specializarea Fiziokinetoterapie 
cu autorizare de funcţionare provizorie ca specializare în cadrul Facultăţii de 
Medicină a UMF Craiova, iar primul an de studii a început la 01 octombrie 2001.

În anul universitar 2001 - 2002 s-a obţinut autorizarea de funcţionare 
provizorie pentru Colegiul Universitar de Medicină – Drobeta Turnu Severin, 
filială a Colegiului Universitar de Medicină Craiova. În anul universitar 2001 - 
2002 Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a dat autorizare 
de funcţionare provizorie pentru Colegiul Universitar de Medicină - Târgu-
Jiu, filială a Colegiul Universitar de Medicină Craiova, desfiinţat ulterior.

Din anul 1999, UMF Craiova a devenit Instituţie Organizatoare de Doctorat 
(I.O.D) care beneficiază în prezent de aportul unui număr de 43 conducători de 
doctorat. Din anul 2005 în UMF Craiova se desfăşoară şi studii de masterat, 
fiind aprobat masteratul în „Managementul unităţilor de sănătate”. 

În prezent Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova are în 
structura sa patru facultăţi: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină 
Dentară, Facultatea de Farmacie şi Facultatea de Moaşe şi Asistenţă 
Medicală. Facultatea de Medicină are specializarea Medicină (6 ani) şi ultima 
promoţie de Fiziokinetoterapie (5 ani). Facultatea de Medicină Dentară are 
specializările Medicină dentară (6 ani) şi Tehnică dentară (3 ani). Facultatea 
de Farmacie are specializarea Farmacie (5 ani). Facultatea de Moaşe şi 
Asistenţă Medicală are trei specializări: Moaşe (4 ani), Asistenţă medicală 
generală (4 ani) şi Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani) şi cu filială 
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la Drobeta Turnu Severin pentru specializarea Asistenţă medicală generală 
(4 ani).

Programul de studii universitare de masterat în derulare este 
„Managementul unităţilor de sănătate” cu durata de 4 semestre. Au fost 
acreditate încă patru masterate, care îşi vor deschide porţile în anul universitar 
2009-2010: Biostatistică medicală, Restaurări protetice cu sprijin implantar, 
Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar şi Farmacologie şi toxicologie.

5. Capacitatea instituţională a UMF Craiova

În privinţa capacităţii instituţionale, echipa de evaluare a constatat că UMF 
Craiova respectă toate cerinţele şi normele privind structurile instituţionale, 
administrative şi manageriale, având misiunea şi obiectivele bine precizate, 
ce o individualizează în spaţiul naţional şi european al învăţământului 
superior. Întreaga activitate se desfăşoară în conformitate cu legile şi actele 
normative specifice actuale, precum şi cu prevederile din Carta Universitară. 
Carta este elaborată în concordanţă cu legislaţia în vigoare la data aprobării 
acesteia şi este armonizată cu principiile promovate în spaţiul european 

pentru învăţământul superior şi 
cercetarea ştiinţifică.

Întreaga activitate, academică 
şi administrativă a UMF Craiova, 
se desfăşoară pe baza Cartei 
Universităţii, document fundamental 
care stabileşte misiunea universităţii, 
principiile generale, principiile de 
funcţionare – structuri – organizare, 
structurile de conducere, modul de 
alegere şi funcţionare ale acestora, 
funcţiile didactice şi ocuparea lor, 
titlurile onorifice, organizarea studiilor 
universitare de licenţă, masterat, 
doctorat, rezidenţiat şi educaţie 
continuă, cercetarea ştiinţifică, 
drepturi şi obligaţii, precum şi 
răspunderea materială şi disciplinară 
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În anul 1990 s-a înfiinţat specializarea Stomatologie. În anul 1996 s-a înfiinţat 

specializarea Farmacie. În anul 1998 Parlamentul României a înfiinţat prin Legea nr. 

119/05.06.1998 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova prin desprindere de 

Universitatea din Craiova. 

Prin Legea de înfiinţare Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova apare 

constituită din trei facultăţi: Facultatea de Medicină, Facultatea de Stomatologie şi 

Facultatea de Farmacie. În anul universitar 1998 s-a înfiinţat Colegiul Universitar de 

Medicină al UMF Craiova, autorizat să funcţioneze provizoriu pentru specializarea 

Asistenţi medicali. 

În anul universitar 2000 - 2001 s-a înfiinţat specializarea Fiziokinetoterapie cu 

autorizare de funcţionare provizorie ca specializare în cadrul Facultăţii de Medicină a 

UMF Craiova, iar primul an de studii a început la 01 octombrie 2001. 

În anul universitar 2001 - 2002 s-a obţinut autorizarea de funcţionare provizorie 

pentru Colegiul Universitar de Medicină – Drobeta Turnu Severin, filială a Colegiului 

Universitar de Medicină Craiova. În anul universitar 2001 - 2002 Consiliul Naţional de 

Evaluare Academică şi Acreditare a dat autorizare de funcţionare provizorie pentru 

Colegiul Universitar de Medicină - Târgu-Jiu, filială a Colegiul Universitar de Medicină 

Craiova, desfiinţat ulterior. 

Din anul 1999, UMF Craiova a devenit Instituţie Organizatoare de Doctorat 

(I.O.D) care beneficiază în prezent de aportul unui număr de 43 conducători de doctorat. 

Din anul 2005 în UMF Craiova se desfăşoară şi studii de masterat, fiind aprobat 

masteratul în „Managementul unităţilor de sănătate”.  

În prezent Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova are în structura sa 

patru facultăţi: Facultatea de Medicină, 

Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de 

Farmacie şi Facultatea de Moaşe şi Asistenţă 

Medicală. Facultatea de Medicină are 

specializarea Medicină (6 ani) şi ultima 

promoţie de Fiziokinetoterapie (5 ani). 

Facultatea de Medicină Dentară are 

specializările Medicină dentară (6 ani) şi 

Tehnică dentară (3 ani). Facultatea de 

Farmacie are specializarea Farmacie (5 ani). 

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală are 
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a membrilor comunităţii academice. În baza principiilor enunţate în Cartă 
s-au dezvoltat o serie de ghiduri, regulamente, metodologii şi proceduri care 
guvernează procesele didactice, de cercetare, social-administrative şi de 
asigurare a calităţii.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a UMF Craiova detaliază 
Organigrama instituţiei, descrie fiecare structură, atribuţiile membrilor 
acestora precum şi raporturile de coordonare, subordonare şi colaborare 
care asigură buna desfăşurare a activităţilor. Regulamentul de ordine 
interioară respectă principiul nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de 
încălcare a demnităţii şi conţine reguli privind protecţia, igiena şi securitatea 
în muncă, reguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor, drepturi şi obligaţii 
ale universităţii, drepturi şi obligaţii ale salariaţilor, interdicţii, organizarea 
timpului de lucru şi de odihnă, procedura de soluţionare a cererilor sau 
reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, abaterile disciplinare şi sancţiunile 
aplicabile. Regulamentul didactic şi de activitate profesională a studenţilor, 
aprobat de Senatul UMF Craiova la data de 10 decembrie 1998 şi modificat 
ulterior, vizează drepturile şi îndatoririle studenţilor, înscrierea în facultate 
şi documentele studentului, frecvenţa, promovarea anului universitar, 
transferări, întreruperi de studii, recompense şi sancţiuni. Regulamentul este 
elaborat în concordanţă cu reglementările legale şi cu prevederile Cartei 
Universităţii, fiind însoţit de alte regulamente.

În baza misiunii asumate, autonomia universitară şi libertatea academică 
se realizează prin:

• programarea, organizarea, desfăşurarea şi perfecţionarea procesului de 
învăţământ;

• organizarea cercetării ştiinţifice şi a documentării;
• stabilirea specializărilor;
• stabilirea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice în acord cu 

standardele naţionale şi internaţionale;
• admiterea candidaţilor la studii pe baza criteriilor stabilite în acord cu 

principiile generale elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
şi în sistemul elaborat de Centrul de Educaţie Medicală, aprobat de Senat;

• selectarea şi promovarea personalului didactic şi a celorlalte categorii 
de personal;
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• stabilirea criteriilor de apreciere a activităţii didactice, ştiinţifice şi de 
acordare a titlurilor onorifice, stabilirea formelor de studiu postuniversitar, 
confirmate prin acreditarea programelor de studiu;

• stabilirea programelor de cooperare cu alte instituţii de învăţământ 
superior, din ţară şi din străinătate;

• folosirea autonomă a fondurilor şi resurselor extrabugetare, gestionarea 
lor cu respectarea prevederilor legale, asigurarea ordinii şi disciplinei în 
spaţiul universitar;

• organizarea şi controlul serviciilor administrative ale UMF Craiova;
• găsirea şi stabilirea surselor suplimentare de venituri;
• organizarea activităţilor culturale şi sportive, înfiinţarea fundaţiilor;
• stabilirea şi folosirea unor însemne şi simboluri proprii;
• libertatea de asociere în organizaţii profesionale, ştiinţifice sau de tip 

sindical;
• stabilirea unor regulamente interne de activitate la nivelul facultăţii, 

disciplinelor şi catedrelor, referitoare la activitatea didactică, de cercetare, 
de acordare a burselor şi repartizare a locurilor de cazare, regulamente 
de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice, de 
acordare a titlurilor ştiinţifice şi onorifice, de desfăşurare a alegerilor 
pentru funcţiile de conducere;

• admiterea studenţilor şi doctoranzilor străini.

Direcţiile strategice majore stabilite prin Planul strategic de dezvoltare 
instituţională sunt următoarele:

• Regândirea cadrului general de funcţionare a instituţiei prin actualizarea 
şi modernizarea legislaţiei şi a organizării interne în acord cu condiţia 
României ca membru deplin al UE, partener activ la dezvoltarea Spaţiului 
European al Învăţământului Superior şi al Cercetării Ştiinţifice.

• Perfecţionare continuă educaţională şi curriculară 
 ○ revizuire sistematică, permanentă, şi înnoire curriculară şi 

pedagogică de substanţă în vederea configurării unui cadru 
propice valorificării maximale a potenţialului intelectual al membrilor 
comunităţii academice; 

 ○ integrare curriculară interdisciplinară în vederea unei mai bune 
receptări şi translatări a rezultatelor ştiinţelor fundamentale la patul 
bolnavului; 
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 ○ armonizarea programelor educaţionale şi analitice cu cele ale 
instituţiilor academice medicale europene pentru creşterea 
compatibilităţii şi eficientizarea mobilităţilor membrilor comunităţii 
academice; 

 ○ dezvoltarea unui mediu educaţional şi informaţional care să 
reflecte şi să susţină învăţarea eficientă, performantă, cu creşterea 
autocontrolului dirijat şi dezvoltarea deprinderii învăţării pe toată 
durata vieţii profesionale; 

 ○ stimularea participării studenţilor la procesul de perfecţionare 
curriculară continuu;

 ○ susţinerea aplicării rezultatelor cercetării, inovaţiei şi experimentului 
ştiinţific în domeniul pedagogiei şi didacticii disciplinelor vieţii.

 ○ Reforma activităţii de cercetare ştiinţifică
 ○ redefinirea obiectivelor şi strategiilor actualelor structuri instituţionale 

de promovare şi organizare a cercetării ştiinţifice;
 ○ promovarea şi susţinerea concretă, eficientă a programelor 

interdisciplinare de cercetare capabile să conducă la ameliorarea 
stării de sănătate a populaţiei şi a managementului sanitar prin 
exploatarea creativă a achiziţiilor ştiinţifice actuale;

 ○ crearea de noi centre de cercetare ştiinţifică tematice inter- şi trans-
disciplinare, care să pună în valoare potenţialul uman şi tehnologic 
al instituţiei;

 ○ eforturi susţinute pentru dezvoltarea infrastructurii şi a mijloacelor 
de cercetare printr-o politică pragmatică de investiţii în aparatură şi 
echipamente;

 ○ politică susţinută, permanentă de atragere şi implicare a studenţilor, 
a doctoranzilor şi tinerelor cadre didactice în activităţile de cercetare, 
cu găsirea unor modalităţi adecvate de motivare şi recompensare.

• Perfecţionare managerială în toate ariile de activitate instituţională 
(educaţional, cercetare ştiinţifică, financiar-administrativ).

• Perfecţionarea şi eficientizarea sistemului de promovare şi evaluare a 
calităţii activităţilor şi a infrastructurii instituţionale.

Obiectivele instituţionale pentru perioada 2008-2011 sunt clar definite 
în Planul strategic de dezvoltare instituţională, în domeniile pe care le 
enumerăm în continuare:

• Cadrul general de funcţionare a UMF Craiova în perioada 2008-2011.
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• Educaţie medicală.
• Pregătire şi formare postlicenţă.
• Perfecţionarea sistemului de pregătire profesională pe toată durata vieţii.
• Cercetare ştiinţifică.
• Parteneriat curricular şi de cercetare.
• Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice.
• Asigurarea calităţii în toate sectoarele de activitate ale universităţii.
• Resurse şi tehnologii informaţionale.
• Politica de cadre.
• Studenţii şi cursanţii universităţii.
• UMF Craiova - mediu academic favorabil dezvoltării şi formării viitorilor 

specialişti şi a cadrelor didactice.
• Derularea programelor de mobilităţi studenţeşti şi ale cadrelor didactice.
• Financiar, administraţie, patrimoniu.
• Atragerea de resurse şi venituri suplimentare.
• Cultivarea activă a legăturilor cu absolvenţii universităţii şi colaborarea 

cu aceştia.
• Conexiuni mai complexe şi mai funcţionale ale instituţiei academice cu 

comunitatea.
• Promovarea imaginii instituţiei la nivel comunitar, naţional şi internaţional.

Fiecare dintre domeniile enumerate mai sus este detaliat bazându-se 
experienţa acumulată în dezvoltarea şi implementarea proiectelor anterioare, 
pe analiza punctelor forte şi slabe ale UMF Craiova, pe studierea legislaţiei 
în vigoare şi a materialelor elaborate de U.E. în aceste domenii, cu indicarea 
răspunderii organizatorice, a termenelor şi a resurselor implicate.

Misiunea didactică şi de cercetare este bine precizată şi compatibilă 
cu valorile promovate de învăţământul medical. Toate programele de studii 
oferite sunt acreditate sau autorizate provizoriu. Ciclurile de masterat şi 
doctorat sunt organizate numai în cadrul domeniilor de licenţă autorizate.

Prin codul de etică universitară, UMF Craiova apără valorile libertăţii 
academice, autonomiei universitare şi integrităţii etice. Codul etic al UMF 
Craiova se adresează angajaţilor şi beneficiarilor serviciilor educaţionale 
oferite de UMF Craiova şi cuprinde normele de conduită obligatorii în exerciţiul 
drepturilor şi îndatoririlor fiecăruia dintre ei, aceştia fiind responsabili cu 
informarea despre prevederile şi modificările prezentului cod.
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În cadrul UMF Craiova funcţionează compartimentul de Audit public 
intern, Controlul financiar preventiv, în domeniul financiar-contabil, 
respectiv Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii pe universitate 
şi facultăţi, pentru procesele manageriale, educaţionale şi de cercetare. 
Auditarea internă se realizează efectiv, în baza unui calendar anual, pe o 
bază reglementată intern, la nivel de instituţie şi de compartimente. Anual 
se publică un raport de audit public intern, aprobat de Senat, conţinând 
măsuri de ameliorare, precum şi rapoarte de autoevaluare ale Comisiilor de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul facultăţilor şi top managementului.

UMF Craiova are un sistem de conducere bazat pe legislaţia în vigoare 
şi care dezvoltă regulamente, metodologii şi proceduri proprii. Studenţii 
sunt reprezentaţi la toate nivelurile de conducere, în conformitate cu Carta 
Universitară şi cu Metodologia alegerilor structurilor de conducere, care 
descrie un mecanism de alegere democratic şi transparent, nediscriminatoriu 
şi care nu limitează dreptul studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi. 
Sistemul de conducere beneficiază de un suport comunicaţional 
performant, care cuprinde: INTERNET, INTRANET (cu servere dedicate 
diferitelor servicii şi compartimente pe care sunt încărcate bazele de 
date ale studenţilor, personalului, 
patrimoniului, contabilităţii etc.) şi 
site-ul universităţii.

În ceea ce priveşte baza 
materială, UMF Craiova dispune de 
un campus universitar propriu care 
asigură condiţii de viaţă decente 
studenţilor: 2 cămine, cantină, sală 
de gimnastică, teren de tenis cu 
nocturnă, teren de baschet etc. 
Spaţiile de învăţământ au fost 
incluse într-un proces de dezvoltare 
şi transformare, în prezent marea 
majoritate fiind renovate, reabilitate 
şi modernizate, corespunzător 
exigenţelor învăţământului superior 
medical şi a cercetării ştiinţifice. În 
Planul de investiţii pe anul 2009 
se regăsesc lucrările în continuare 
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 stabilirea unor regulamente interne de activitate la nivelul facultăţii, disciplinelor şi 

catedrelor, referitoare la activitatea didactică, de cercetare, de acordare a burselor şi 

repartizare a locurilor de cazare, regulamente de desfăşurare a concursurilor pentru 

ocuparea posturilor didactice, de acordare a titlurilor ştiinţifice şi onorifice, de 

desfăşurare a alegerilor pentru funcţiile de conducere; 

 admiterea studenţilor şi doctoranzilor străini. 

Direcţiile strategice majore stabilite prin Planul strategic de dezvoltare 

instituţională sunt următoarele: 

 Regândirea cadrului general de funcţionare a instituţiei prin actualizarea şi 

modernizarea legislaţiei şi a organizării interne în acord cu condiţia României ca 

membru deplin al UE, partener activ la dezvoltarea Spaţiului European al 

Învăţământului Superior şi al Cercetării Ştiinţifice. 

 Perfecţionare continuă educaţională şi curriculară  

o revizuire sistematică, permanentă, şi înnoire curriculară şi pedagogică de 

substanţă în vederea configurării unui cadru propice valorificării maximale a 

potenţialului intelectual al membrilor comunităţii academice;  

o integrare curriculară interdisciplinară în vederea unei mai bune receptări şi 

translatări a rezultatelor ştiinţelor fundamentale la patul bolnavului;  

o armonizarea programelor educaţionale şi analitice cu cele ale instituţiilor 

academice medicale europene 

pentru creşterea compatibilităţii şi 

eficientizarea mobilităţilor membrilor 

comunităţii academice;  

o dezvoltarea unui mediu educaţional 

şi informaţional care să reflecte şi să 

susţină învăţarea eficientă, 

performantă, cu creşterea 

autocontrolului dirijat şi dezvoltarea 

deprinderii învăţării pe toată durata 

vieţii profesionale;  

o stimularea participării studenţilor la 

procesul de perfecţionare curriculară 

continuu; 
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pentru finalizarea unui număr de 
patru obiective noi, având termenul 
de punere în funcţiune anul 2009: 
Extindere spaţii de învăţământ din 
Str. Petru Rareş, Cămin nou cu 
168 de locuri şi Biobază animale. 
Sălile de curs şi seminar sunt 
iluminate corespunzător şi dotate 
cu mobilier adecvat, table de scris 
(videoproiectoare, ecrane de proiecţie 
şi sonorizare la amfiteatrele mari). 
La nivelul întregii universităţi există 

echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare (peste 50 video-
proiectoare, laptop-uri şi ecrane de proiecţie) care facilitează activitatea 
cadrelor didactice şi receptivitatea studenţilor. Laboratoarele didactice dispun 
de o dotare modernă, în mare parte asigurată prin intermediul Programului 
„Laboratoare de licenţă 2006–2008”, în concordanţă cu cerinţele unui 
program de studii la nivel european. Laboratoarele de cercetare dispun de 
echipamente moderne, care permit realizarea unor cercetări de înalt nivel 
calitativ, multe din sălile de curs fiind dotate la standarde europene, existând 
echipamente mobile de videoconferinţă în timp real cu alte centre din ţară şi 
străinătate. Relaţiile de colaborare cu spitalele clinice în care se efectuează 
stagiile clinice şi practica studenţilor şi medicilor rezidenţi, pe specialităţi, sunt 
stipulate în contracte de colaborare încheiate în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

Editura Medicală Universitară, acreditată de către CNCSIS, sprijină 
cadrele didactice în ceea ce priveşte editarea şi multiplicarea cursurilor, 
îndrumarelor şi caietelor de stagii şi lucrări practice, în baza hotărârii Biroului 
de Senat, un număr de 20 de exemplare din fiecare ediţie fiind inventariate 
în patrimoniul bibliotecii. Anual se achiziţionează carte românească şi 
străină pentru bibliotecă şi se efectuează abonamente la reviste româneşti 
şi străine, print şi on-line.
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vederea viitoarelor strategii de 

atragere a celor mai buni 

bacalaureaţi către specializările 

medicale. Singurul criteriu de 

selecţie la examenul de admitere 

este competenţa candidatului. 

Admiterea candidaţilor la 

specializările din cadrul facultăţilor 

UMF Craiova, la programe de 

studii de licenţă, masterat şi 

doctorat se face respectând 

legislaţia în vigoare şi metodologiile de admitere aprobate de Senat. Singurul criteriu de 

admitere este rezultatul obţinut la concurs. 

Programele de studiu derulate în UMF Craiova se încadrează în domeniile 

aprobate la nivel naţional şi au în vedere dezvoltarea competenţelor descrise de 

Directiva 36/2005/CE corespunzătoare profesiilor reglementate sectorial în UE. Fiecare 

program se derulează pe baza unor documente care cuprind: obiectivele generale şi 

specifice ale programului, statele de funcţii didactice, fişele disciplinelor şi planul de 

învăţământ cu disciplinele de studii, timp şi credite alocate. Programele de studiu sunt 

unitare sub aspectul conţinuturilor, diferenţiindu-se din punct de vedere al mijloacelor şi 

metodelor de predare învăţare, în funcţie de specificul preclinic sau clinic al disciplinelor. 

Realizarea programelor de studii este monitorizată de către Comisiile curriculare şi de 

către Centrul de educaţie medicală, prin departamentele acestuia, în care 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic are cel mai important rol. 

Conţinutul programelor de studiu se reînnoieşte continuu, atât sub aspectul conţinutului 

ca urmare a rezultatelor propriilor cercetări ştiinţifice, cât şi sub aspect tehnicilor de 

predare învăţare, conform unor proceduri bine stabilite.  

Comisiile de calitate care cuprind inclusiv reprezentanţi ai studenţilor şi eventual 

ai angajatorilor, asigură calitatea programelor de studii. La nivel instituţional 

funcţionează de asemenea Comisiile Sistemului de Management Curricular, Comisiile 

Curriculare şi responsabilii curriculari care, împreună, analizează calitatea curriculară în 

relaţie cu obiectivele instituţionale. Programele de studiu sunt revizuite periodic pe baza 

analizelor colegiale împreună cu studenţi, cu absolvenţi (Asociaţia ALUMNI) şi cu 
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6. Eficacitatea educaţională a UMF Craiova

Referitor la domeniul „Eficacitatea educaţională”, UMF Craiova 
îndeplineşte criteriile privind conţinutul programelor de studiu, metodele de 
predare-învăţare, rezultatele învăţării şi activitatea de cercetare ştiinţifică. 
Din analiza rapoartelor întocmite de comisiile de evaluare externă pentru 
cele 3 programe de studiu de licenţă, precum şi din concluziile comisiei de 
evaluare instituţională externă privind masteratul şi doctoratul, rezultă că 
UMF Craiova îndeplineşte, la nivel minim, Ref.1 şi chiar Ref.2, toate cerinţele 
(criteriile şi standardele).

Comisia a constatat că în UMF Craiova, admiterea este anunţată 
public (presă, internet) cu cel puţin 6 luni înainte; examenul de admitere 
constă într-o probă unică tip grilă, asigurându-se secretizarea tezelor. Anual 
se organizează o simulare a concursului de admitere pentru evaluarea 
adresabilităţii absolvenţilor de liceu, dar şi pentru familiarizarea viitorilor 
candidaţi cu modul de desfăşurare a concursului de admitere, publicându-
se şi Ghidul pentru Liceeni. Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională 
efectuează analize asupra desfăşurării concursului de admitere şi a 
simulării acestuia în vederea viitoarelor strategii de atragere a celor mai buni 
bacalaureaţi către specializările medicale. Singurul criteriu de selecţie la 
examenul de admitere este competenţa candidatului. Admiterea candidaţilor 
la specializările din cadrul facultăţilor UMF Craiova, la programe de studii 
de licenţă, masterat şi doctorat se face respectând legislaţia în vigoare şi 
metodologiile de admitere aprobate de Senat. Singurul criteriu de admitere 
este rezultatul obţinut la concurs.

Programele de studiu derulate 
în UMF Craiova se încadrează 
în domeniile aprobate la nivel 
naţional şi au în vedere dezvoltarea 
competenţelor descrise de Directiva 
36/2005/CE corespunzătoare 
profesiilor reglementate sectorial în 
UE. Fiecare program se derulează 
pe baza unor documente care 
cuprind: obiectivele generale şi 
specifice ale programului, statele de 
funcţii didactice, fişele disciplinelor 
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standarde europene, existând echipamente mobile de videoconferinţă în timp real cu 

alte centre din ţară şi străinătate. Relaţiile de colaborare cu spitalele clinice în care se 

efectuează stagiile clinice şi practica studenţilor şi medicilor rezidenţi, pe specialităţi, 

sunt stipulate în contracte de colaborare încheiate în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

Editura Medicală Universitară, acreditată de către CNCSIS, sprijină cadrele 

didactice în ceea ce priveşte editarea 

şi multiplicarea cursurilor, 

îndrumarelor şi caietelor de stagii şi 

lucrări practice, în baza hotărârii 

Biroului de Senat, un număr de 20 de 

exemplare din fiecare ediţie fiind 

inventariate în patrimoniul bibliotecii. 

Anual se achiziţionează carte 

românească şi străină pentru 

bibliotecă şi se efectuează 

abonamente la reviste româneşti şi străine, print şi on-line. 

 

III. 6. Eficacitatea educaţională a UMF Craiova 
Referitor la domeniul „Eficacitatea educaţională”, UMF Craiova îndeplineşte 

criteriile privind conţinutul programelor de studiu, metodele de predare-învăţare, 

rezultatele învăţării şi activitatea de cercetare ştiinţifică. Din analiza rapoartelor întocmite 

de comisiile de evaluare externă pentru cele 3 programe de studiu de licenţă, precum şi 

din concluziile comisiei de evaluare instituţională externă privind masteratul şi doctoratul, 

rezultă că UMF Craiova îndeplineşte, la nivel minim, Ref.1 şi chiar Ref.2, toate cerinţele 

(criteriile şi standardele). 

Comisia a constatat că în UMF Craiova, admiterea este anunţată public (presă, 

internet) cu cel puţin 6 luni înainte; examenul de admitere constă într-o probă unică tip 

grilă, asigurându-se secretizarea tezelor. Anual se organizează o simulare a concursului 

de admitere pentru evaluarea adresabilităţii absolvenţilor de liceu, dar şi pentru 

familiarizarea viitorilor candidaţi cu modul de desfăşurare a concursului de admitere, 

publicându-se şi Ghidul pentru Liceeni. Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională 

efectuează analize asupra desfăşurării concursului de admitere şi a simulării acestuia în 
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şi planul de învăţământ cu 
disciplinele de studii, timp şi credite 
alocate. Programele de studiu sunt 
unitare sub aspectul conţinuturilor, 
diferenţiindu-se din punct de 
vedere al mijloacelor şi metodelor 
de predare învăţare, în funcţie de 
specificul preclinic sau clinic al 
disciplinelor. Realizarea programelor 
de studii este monitorizată de către 
Comisiile curriculare şi de către 
Centrul de educaţie medicală, 

prin departamentele acestuia, în care Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic are cel mai important rol. Conţinutul programelor de 
studiu se reînnoieşte continuu, atât sub aspectul conţinutului ca urmare 
a rezultatelor propriilor cercetări ştiinţifice, cât şi sub aspect tehnicilor de 
predare învăţare, conform unor proceduri bine stabilite. 

Comisiile de calitate care cuprind inclusiv reprezentanţi ai studenţilor şi 
eventual ai angajatorilor, asigură calitatea programelor de studii. La nivel 
instituţional funcţionează de asemenea Comisiile Sistemului de Management 
Curricular, Comisiile Curriculare şi responsabilii curriculari care, împreună, 
analizează calitatea curriculară în relaţie cu obiectivele instituţionale. 
Programele de studiu sunt revizuite periodic pe baza analizelor colegiale 
împreună cu studenţi, cu absolvenţi (Asociaţia ALUMNI) şi cu reprezentanţi 
ai angajatorilor, după consultarea cu forurile internaţionale (AMSE, AMEE, 
WFME) care monitorizează educaţia medicală.

Peste 80% din absolvenţii care obţin dreptul de liberă practică după 
finalizarea studiilor sunt absorbiţi de piaţa muncii. Aproximativ acelaşi procent 
dintre absolvenţii Facultăţii de Medicină, care datorită legislaţiei în vigoare sunt 
obligaţi să-şi continue studiile, intră în programul de pregătire prin rezidenţiat 
în primii doi ani de la finalizarea studiilor de licenţă. Din totalul absolvenţilor 
Facultăţii de Medicină din anul 2008 la concursul de rezidenţiat au fost admişi 
un număr de 134 absolvenţi, din cei 202 prezenţi, adică un procent de 67%, 
faţă de 68% în anul 2007. Dintre absolvenţii anului 2007 care nu au promovat 
concursul de admitere în rezidenţiat un număr de 91 s-au prezentat la 
concursul din anul 2008, 64 dintre aceştia promovând examenul, adică 71%.
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reprezentanţi ai angajatorilor, după consultarea cu forurile internaţionale (AMSE, AMEE, 

WFME) care monitorizează educaţia medicală. 

Peste 80% din absolvenţii care obţin dreptul de liberă practică după finalizarea 

studiilor sunt absorbiţi de piaţa 

muncii. Aproximativ acelaşi 

procent dintre absolvenţii 

Facultăţii de Medicină, care 

datorită legislaţiei în vigoare sunt 

obligaţi să-şi continue studiile, 

intră în programul de pregătire 

prin rezidenţiat în primii doi ani 

de la finalizarea studiilor de 

licenţă. Din totalul absolvenţilor 

Facultăţii de Medicină din anul 2008 la concursul de rezidenţiat au fost admişi un număr 

de 134 absolvenţi, din cei 202 prezenţi, adică un procent de 67%, faţă de 68% în anul 

2007. Dintre absolvenţii anului 2007 care nu au promovat concursul de admitere în 

rezidenţiat un număr de 91 s-au prezentat la concursul din anul 2008, 64 dintre aceştia 

promovând examenul, adică 71%. 

Mai mult de 80% dintre studenţi apreciază pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare 

oferit de către UMF Craiova. Nivelul de satisfacţie al studenţilor este perceput prin 

analiza chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice şi prin chestionare dedicate 

concepute de către Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională. În Ghidul Sistemului 

de Evaluare şi Asigurare a Calităţii sunt clar definite modelele curriculare şi metodele 

instrucţionale pentru programele de studiu, existând modalităţi prin care ştiinţele 

medicale, comportamentale şi etica medicală să fie permanent adaptate dezvoltării 

ştiinţifice, contextului social şi nevoilor de sănătate ale populaţiei. Sunt oferite garanţii că 

studentul are responsabilitatea procesului de învăţare şi că este asigurat contactul 

eficient cu pacientul, astfel încât să-i fie permisă asumarea responsabilităţii după 

absolvirea facultăţii. La toate specializările din cadrul UMF Craiova, curricula include 

elemente pentru pregătirea gândirii ştiinţifice a studenţilor, cu accesul la proiectele de 

cercetare electivă realizate de studenţi.  

Cadrele didactice din UMF Craiova antrenează studenţii în activitatea de 

predare, procesul fiind adaptat ritmului şi modului de învăţare al studenţilor; se 

orientează astfel dezvoltarea intelectuală a studentului, dându-i o dimensiune strategică. 
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Mai mult de 80% dintre studenţi apreciază pozitiv mediul de învăţare/
dezvoltare oferit de către UMF Craiova. Nivelul de satisfacţie al studenţilor 
este perceput prin analiza chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice 
şi prin chestionare dedicate concepute de către Centrul de Consiliere şi 
Orientare Profesională. În Ghidul Sistemului de Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii sunt clar definite modelele curriculare şi metodele instrucţionale 
pentru programele de studiu, existând modalităţi prin care ştiinţele medicale, 
comportamentale şi etica medicală să fie permanent adaptate dezvoltării 
ştiinţifice, contextului social şi nevoilor de sănătate ale populaţiei. Sunt 
oferite garanţii că studentul are responsabilitatea procesului de învăţare şi 
că este asigurat contactul eficient cu pacientul, astfel încât să-i fie permisă 
asumarea responsabilităţii după absolvirea facultăţii. La toate specializările 
din cadrul UMF Craiova, curricula include elemente pentru pregătirea 
gândirii ştiinţifice a studenţilor, cu accesul la proiectele de cercetare electivă 
realizate de studenţi. 

Cadrele didactice din UMF Craiova antrenează studenţii în activitatea de 
predare, procesul fiind adaptat ritmului şi modului de învăţare al studenţilor; 
se orientează astfel dezvoltarea intelectuală a studentului, dându-i o 
dimensiune strategică. Managementul curricular are la bază informaţii din 
mediul în care se preconizează să-şi desfăşoare activitatea absolventul. 
În toate facultăţile se aplică sistemul de credite transferabile (ECTS) la toţi 
anii de studii, programele analitice fiind în mare măsură compatibilizate cu 
cele ale facultăţilor similare din ţară şi Uniunea Europeană. Sunt promovate 
metode de instruire active, centrate pe student şi pe implicarea acestuia 
în activitatea de predare învăţare 
evaluare, utilizarea tehnologiilor 
informatice de instruire, inclusiv a 
platformelor de e-Learning. Cadrele 
didactice stau la dispoziţia studenţilor 
pentru consultanţă cel puţin 2 ore 
pe săptămână; există de asemenea 
Cercuri studenţeşti, coordonate de 
cadre didactice precum şi numirea de 
decani de an şi un tutorat colegial. La 
nivelul UMF Craiova, îşi desfăşoară 
activitatea Centrul de Consiliere şi 
Orientare Profesională şi Asociaţia 
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- cercetare clinică/aplicativă; 

- cercetări pentru dezvoltare tehnologică medico-farmaceutică; 

- cercetare biologică şi educaţională; 

- proiectarea de produse, sisteme de producţie, tehnologii şi proceduri, 

servicii medico-farmaceutice şi de laborator; 

- consultanţă, asistenţă tehnică, verificare de proiecte şi expertizare în 

domeniul medico-farmaceutic şi bio-umanist. 

Consiliul Ştiinţific al UMF Craiova a stabilit un plan de cercetare pentru anul 

curent, care are în vedere oportunităţile depunerii de noi oferte de cercetare la diverse 

autorităţi contractante naţionale sau internaţionale în funcţie de temele abordate şi de 

asigurarea resurselor în funcţie de nivelurile de cofinanţare necesare. Cadrele didactice 

din UMF Craiova au publicat peste 500 de articole ştiinţifice în reviste indexate CNCSIS 

categoria B, 200 de articole în reviste cotate ISI Web of Science în perioada 2003-2008 

şi au prezentat peste 800 de rezumate la importante conferinţe internaţionale. 

Dotarea laboratoarelor de cercetare din cadrul UMF Craiova a cunoscut o 

creştere exponenţială în anii 2006-

2008, ca urmare a creşterii 

numărului contractelor de 

cercetare derulate în calitate de 

coordonator sau partener de către 

colectivele din cadrul instituţiei. 

Faţă de anii de raportare din 

cadrul raportului de autoevaluare 

constituit în conformitate cu HG 

551/2007 numărul de articole ştiinţifice publicate a crescut semnificativ. Alături de cei 22 

de doctoranzi cu frecvenţă, beneficiari ai proiectului POSDRU, cu titlul „Sprijinirea 

tinerilor doctoranzi prin acordarea de burse doctorale”, cu durata de 3 ani, toţi 

doctoranzii UMF Craiova beneficiază de dotările realizate prin derularea contractelor de 

cercetare. 

Activitatea financiară este coordonată de Direcţia economică a UMF Craiova, 

prin Serviciul Financiar – Contabil ce răspunde de utilizarea eficientă şi în conformitate 

cu reglementările legale a resurselor financiare. Serviciul Financiar-contabil este condus 

de Contabilul şef care este subordonat Rectorului UMF Craiova şi are în subordine două 

birouri, conduse de un şef de serviciu subordonat contabilului sef: Biroul Financiar şi 
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ALUMNI a căror activitate este bazată 
pe monitorizarea rezultatelor în 
procesul de învăţământ şi elaborarea 
de studii psiho-pedagogice şi psiho-
sociologice în ceea ce priveşte 
opţiunile studenţilor şi evaluarea 
procesului educaţional, precum şi 
asistenţă psihologică pentru studenţii 
care au diverse probleme. De 
asemenea a fost înfiinţat Biroul de 
programe comunitare care sprijină 
organizarea mobilităţilor (de studii şi 

plasamente în practică şi cercetare) studenţilor.
Fiind o prioritate a ultimelor două planuri strategice ale UMF Craiova, 

activitatea de cercetare ştiinţifică a cunoscut o evoluţie impresionantă în 
ultimii ani, atât în ceea ce priveşte fonduri atrase cât şi a rezultatelor ştiinţifice 
reprezentate în mare măsură de numărul de articole ştiinţifice publicate în 
reviste indexate ISI Web of Science.

Cercetarea ştiinţifică este o componentă esenţială a activităţii cadrelor 
didactice universitare şi se poate desfăşura:

a) sub toate formele:
• cercetare pe bază de contract cu Ministerul Educaţiei, Cercetării 

şi Inovării, precum şi cu alte instituţii şi organisme naţionale sau 
internaţionale;

• cercetarea individuală raportată în catedre;
• realizarea unor prestări de servicii care să valorifice atât baza 

materială existentă în universitate, cât şi competenţa profesională a 
corpului profesoral;

• publicaţii (articole in extenso, tratate şi monografii);
• referate în cadrul pregătirii prin doctorat.

b) la toate nivelurile:
• cercetare fundamentală/experimentală;
• cercetare clinică/aplicativă;
• cercetări pentru dezvoltare tehnologică medico-farmaceutică;
• cercetare biologică şi educaţională;
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didactic/nedidactic. În Cartă sunt punctate clar criteriile de selecţie a personalului 

didactic, inclusiv performanţele ştiinţifice, existând un sistem de evaluare şi îmbunătăţire 

a criteriilor de promovare.  

În UMF Craiova se face evaluarea periodică a cadrelor didactice, în conformitate 

cu Procedura de evaluare periodică a cadrului didactic. În UMF Craiova se face 

evaluarea periodică a cadrelor didactice, în conformitate cu procedura menţionată 

anterior. Evaluarea de către studenţi este obligatorie. Rezultatele evaluării cadrelor 

didactice de către studenţi sunt discutate individual, prelucrate statistic, pe catedre, 

facultăţi şi universitate, şi analizate la nivel de facultate şi universitate în vederea 

transparenţei şi a formulării de politici privind calitatea instruirii. Evaluarea personalului 

didactic din universitate are la bază un set de documente de autoevaluare, vizate de 

şeful ierarhic, care sunt ulterior analizate. UMF Craiova dispune de instrumente de 

evaluare multicriterială a cadrelor didactice. Pe baza acestora se face promovarea 

cadrelor didactice şi se stabileşte încadrarea în grila de salarizare în interiorul treptei de 

vechime. 

Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare 

curs, conforme cu programul de studiu, caracteristicile studenţilor, forma de învăţământ 

şi criteriile de calitate predefinite. Responsabilitatea principală a cadrelor didactice este 

implementarea de metode şi medii de învăţare centrate pe student, nu doar transmiterea 

de informaţii. În acest scop, cadrele didactice sunt pregătite special în domeniul predării 

la nivel universitar cu ajutorul cursurilor postuniversitare organizate prin intermediul 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Activitatea acestui 

departament include identificarea, dezvoltarea şi implementarea continuă a unor noi 

tehnici de predare - învăţare eficace.  

În UMF Craiova, studenţii cu 

performanţe remarcabile la învăţătură 

sunt stimulaţi prin acordarea de burse 

de merit, acordarea de burse pentru 

participarea la programe de studiu în 

universităţi occidentale, atragerea în 

grupurile de cercetare din facultate în 

vederea iniţierii în cercetare sau 

propunerea de poziţii doctorale. 

Recuperarea şi aducerea la un nivel 
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• proiectarea de produse, sisteme de producţie, tehnologii şi 
proceduri, servicii medico-farmaceutice şi de laborator;

• consultanţă, asistenţă tehnică, verificare de proiecte şi expertizare 
în domeniul medico-farmaceutic şi bio-umanist.

Consiliul Ştiinţific al UMF Craiova a stabilit un plan de cercetare pentru 
anul curent, care are în vedere oportunităţile depunerii de noi oferte de 
cercetare la diverse autorităţi contractante naţionale sau internaţionale în 
funcţie de temele abordate şi de asigurarea resurselor în funcţie de nivelurile 
de cofinanţare necesare. Cadrele didactice din UMF Craiova au publicat 
peste 500 de articole ştiinţifice în reviste indexate CNCSIS categoria B, 200 
de articole în reviste cotate ISI Web of Science în perioada 2003-2008 şi 
au prezentat peste 800 de rezumate la importante conferinţe internaţionale.

Dotarea laboratoarelor de cercetare din cadrul UMF Craiova a cunoscut 
o creştere exponenţială în anii 2006-2008, ca urmare a creşterii numărului 
contractelor de cercetare derulate în calitate de coordonator sau partener 
de către colectivele din cadrul instituţiei. Faţă de anii de raportare din 
cadrul raportului de autoevaluare constituit în conformitate cu HG 551/2007 
numărul de articole ştiinţifice publicate a crescut semnificativ. Alături de cei 
22 de doctoranzi cu frecvenţă, beneficiari ai proiectului POSDRU, cu titlul 
„Sprijinirea tinerilor doctoranzi prin acordarea de burse doctorale”, cu durata 
de 3 ani, toţi doctoranzii UMF Craiova beneficiază de dotările realizate prin 
derularea contractelor de cercetare.

Activitatea financiară este coordonată de Direcţia economică a UMF 
Craiova, prin Serviciul Financiar – Contabil ce răspunde de utilizarea eficientă 
şi în conformitate cu reglementările 
legale a resurselor financiare. Serviciul 
Financiar-contabil este condus de 
Contabilul şef care este subordonat 
Rectorului UMF Craiova şi are în 
subordine două birouri, conduse 
de un şef de serviciu subordonat 
contabilului sef: Biroul Financiar şi 
Biroul Contabilitate. Bugetele de 
venituri şi cheltuieli ale universităţii 
se concep având în vedere alocaţia 
bugetară, pe baza Contractului 
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La nivelul UMF Craiova, programele de studiu, diplomele şi suplimentele la 

diplome sunt elaborate şi emise în funcţie de cerinţele calificării universitare. Programele 

de studii sunt revizuite periodic. În acest context, absolvenţii UMF Craiova beneficiază, 

pentru majoritatea specializărilor, atât de recunoaşterea diplomelor cât şi de libera 

circulaţie a profesiilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical şi moaşă în 

spaţiul european, conform directivei 36/2005/CE 

Universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea studenţilor care 

este aplicat în mod riguros şi consecvent. UMF Craiova are reguli definite privind 

organizarea şi desfăşurarea evaluării studenţilor, cuprinse în Regulamentul de activitate 

profesională a studenţilor, la examinare participând pe lângă titularul cursului cel puţin 

încă un cadru didactic. Evaluarea studenţilor face obiectul unor regulamente/ ghiduri/ 

studii elaborate de personalul din cadrul Departamentul de Pregătire a Personalului 

Didactic. Evaluarea are drept scop determinarea (cuantificarea) măsurii în care au fost 

atinse obiectivele programului de instruire şi a eficienţei metodelor de predare şi 

învăţare. Cursurile îmbină predarea, învăţarea şi examinarea, sunt revizuite şi adaptate 

anual, astfel încât să fie corelate cu informaţia ştiinţifică de actualitate. Studenţii trebuie 

să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la timp toate sarcinile care le revin 

potrivit planului de învăţământ şi programelor universitare, în scopul unei temeinice 

pregătiri profesionale şi formării intelectuale. La începutul fiecărui an universitar 

disciplinele au obligaţia de a afişa tematica şi modul de desfăşurare a examenului 

teoretic şi de a face precizări privind modul de desfăşurare şi conţinutul examenului 

practic, precum şi celelalte condiţii ce pot contribui la acordarea notei finale (tematica şi 

bibliografia recomandată, modul de desfăşurare a examenului, activitatea de stagiu, 

teste de verificare pe parcurs, caracterizarea asistentului, referate, etc.). 

UMF Craiova are o 

politică bine definită privind 

recrutarea personalului 

academic didactic, cuprinsă în 

Carta Universitară. Se ţine cont 

de responsabilităţi, structura 

personalului necesar aplicării 

adecvate curriculare, raportul 

dintre cadre didactice/studenţi, 

raportul dintre personalul 
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instituţional, a Contractului complementar şi a veniturilor proprii constituite 
din taxe, chirii, sponsorizări şi prestări servicii. Indicatorii economico-financiari 
ai UMF Craiova sunt publici, pe site-ul Registrului Potenţialilor Contractori, 
administrat de ANCS. Cuantumul taxelor de şcolarizare ale studenţilor sunt 
actualizate în funcţie de costurile medii anuale de şcolarizare din învăţământul 
medical superior şi sunt încasate conform procedurilor aprobate în acest sens, 
în baza contractelor semnate de conducerea universităţii cu fiecare student. 
Activitatea compartimentelor financiar contabile este supervizată de controlul 
financiar preventiv, care a propus o serie de proceduri specifice în acest sens 
(ce au fost adoptate ulterior).

7. Managementul calităţii în UMF Craiova 

Ca urmare a vizitei experţilor TAIEX ai Uniunii Europene, în anul 2003, 
şi a statutului UMF Craiova de membru al AMEE (Association of Medical 
Education in Europe) şi AMSE (Asociation of Medical Schools in Europe), 
prorectoratul didactic a propus şi Senatul UMF Craiova a aprobat înfiinţarea 
unei comisii de evaluare a calităţii şi a îndeplinirii standardelor de educaţie 
medicală, devenită ulterior obligatorie prin lege. Astfel, Senatul a aprobat 
Ghidul Sistemului de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (SEAC). Fiecare 
facultate, pe baza Ghidului Sistemului de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, 
a dezvoltat propriul ghid, adaptat nevoilor specifice şi cerinţelor fiecărei 
specializări, comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel de facultate 
întocmind periodic rapoarte de autoevaluare, analizate de către Comisia de 
evaluare şi asigurare a calităţii de la nivelul universităţii spre supunere spre 
aprobare de către Senat, creându-se astfel o cultură a calităţii şi o implicare 
largă a întregii comunităţi academice.

În Ghidul Sistemului de Evaluare şi Asigurare a Calităţii sunt clar 
definite modelele curriculare şi metodele instrucţionale pentru programele 
de studiu, existând modalităţi prin care ştiinţele medicale, comportamentale 
şi etica medicală să fie permanent adaptate dezvoltării ştiinţifice, contextului 
social şi nevoilor de sănătate ale populaţiei. Sunt oferite garanţii că studentul 
are responsabilitatea procesului de învăţare şi că este asigurat contactul 
eficient cu pacientul, astfel încât să-i fie permisă asumarea responsabilităţii 
după absolvirea facultăţii.
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La nivelul UMF Craiova, programele de studiu, diplomele şi suplimentele 
la diplome sunt elaborate şi emise în funcţie de cerinţele calificării 
universitare. Programele de studii sunt revizuite periodic. În acest context, 
absolvenţii UMF Craiova beneficiază, pentru majoritatea specializărilor, atât 
de recunoaşterea diplomelor cât şi de libera circulaţie a profesiilor de medic, 
medic dentist, farmacist, asistent medical şi moaşă în spaţiul european, 
conform directivei 36/2005/CE

Universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea 
studenţilor care este aplicat în mod riguros şi consecvent. UMF Craiova 
are reguli definite privind organizarea şi desfăşurarea evaluării studenţilor, 
cuprinse în Regulamentul de activitate profesională a studenţilor, la 
examinare participând pe lângă titularul cursului cel puţin încă un cadru 
didactic. Evaluarea studenţilor face obiectul unor regulamente/ ghiduri/ 
studii elaborate de personalul din cadrul Departamentul de Pregătire a 
Personalului Didactic. Evaluarea are drept scop determinarea (cuantificarea) 
măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire şi a 
eficienţei metodelor de predare şi învăţare. Cursurile îmbină predarea, 
învăţarea şi examinarea, sunt revizuite şi adaptate anual, astfel încât să 
fie corelate cu informaţia ştiinţifică de actualitate. Studenţii trebuie să 
îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la timp toate sarcinile care le 
revin potrivit planului de învăţământ şi programelor universitare, în scopul 
unei temeinice pregătiri profesionale şi formării intelectuale. La începutul 
fiecărui an universitar disciplinele au obligaţia de a afişa tematica şi modul 
de desfăşurare a examenului teoretic şi de a face precizări privind modul de 
desfăşurare şi conţinutul examenului practic, precum şi celelalte condiţii ce 
pot contribui la acordarea notei finale (tematica şi bibliografia recomandată, 
modul de desfăşurare a examenului, activitatea de stagiu, teste de verificare 
pe parcurs, caracterizarea asistentului, referate, etc.).

UMF Craiova are o politică bine definită privind recrutarea personalului 
academic didactic, cuprinsă în Carta Universitară. Se ţine cont de 
responsabilităţi, structura personalului necesar aplicării adecvate curriculare, 
raportul dintre cadre didactice/studenţi, raportul dintre personalul didactic/
nedidactic. În Cartă sunt punctate clar criteriile de selecţie a personalului 
didactic, inclusiv performanţele ştiinţifice, existând un sistem de evaluare şi 
îmbunătăţire a criteriilor de promovare. 

În UMF Craiova se face evaluarea periodică a cadrelor didactice, în 
conformitate cu Procedura de evaluare periodică a cadrului didactic. În UMF 
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Craiova se face evaluarea periodică a cadrelor didactice, în conformitate 
cu procedura menţionată anterior. Evaluarea de către studenţi este 
obligatorie. Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi sunt 
discutate individual, prelucrate statistic, pe catedre, facultăţi şi universitate, 
şi analizate la nivel de facultate şi universitate în vederea transparenţei 
şi a formulării de politici privind calitatea instruirii. Evaluarea personalului 
didactic din universitate are la bază un set de documente de autoevaluare, 
vizate de şeful ierarhic, care sunt ulterior analizate. UMF Craiova dispune 
de instrumente de evaluare multicriterială a cadrelor didactice. Pe baza 
acestora se face promovarea cadrelor didactice şi se stabileşte încadrarea 
în grila de salarizare în interiorul treptei de vechime.

Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru 
fiecare curs, conforme cu programul de studiu, caracteristicile studenţilor, 
forma de învăţământ şi criteriile de calitate predefinite. Responsabilitatea 
principală a cadrelor didactice este implementarea de metode şi medii de 
învăţare centrate pe student, nu doar transmiterea de informaţii. În acest 
scop, cadrele didactice sunt pregătite special în domeniul predării la nivel 
universitar cu ajutorul cursurilor postuniversitare organizate prin intermediul 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Activitatea acestui 
departament include identificarea, dezvoltarea şi implementarea continuă a 
unor noi tehnici de predare - învăţare eficace. 

În UMF Craiova, studenţii cu performanţe remarcabile la învăţătură 
sunt stimulaţi prin acordarea de burse de merit, acordarea de burse pentru 
participarea la programe de studiu în universităţi occidentale, atragerea 
în grupurile de cercetare din facultate în vederea iniţierii în cercetare sau 
propunerea de poziţii doctorale. Recuperarea şi aducerea la un nivel mediu 
a pregătirii studenţilor cu dificultăţi în învăţare se realizează prin: tutorat, 
atât la nivelul anului din care face parte, cât şi la nivelul fiecărei discipline şi 
introducerea unor modalităţi personalizate de sprijinire şi recuperare.

Comisia de evaluare a constatat că universitatea evaluată oferă servicii 
variate, sociale, culturale şi sportive, cum sunt: cazare (pentru 25% din 
numărul studenţilor), cantină restaurant, bază sportivă, servicii de consiliere 
asigurate de Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională, acces la TV şi 
Internet în toate spaţiile de cazare. În acelaşi context, UMF Craiova a fost 
permanent preocupată de dezvoltarea unui sistem informaţional modern, 
care să asigure accesul rapid şi sigur la documente, lucru realizat prin 
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restructurarea site-ul instituţional şi prin conceperea şi aplicarea în practică 
a mai multor programe de gestiune a informaţiilor.

Ghidul Sistemului de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din UMF Craiova 
instituie structuri şi instrumente de asigurare şi evaluare a calităţii 
adaptate la cerinţele legilor naţionale, care au fost aprobate de Senat. S-a 
constatat în decursul vizitei de evaluare că UMF Craiova implementează 
permanent măsurile de îmbunătăţire a calităţii educaţiei propuse de comisii şi 
colaborează cu alte universităţi din ţara şi din străinătate pentru identificarea 
şi adoptarea bunelor practici în domeniile de calitate.

8. Concluzii finale

Comisia apreciază că Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 
este o instituţie de învăţământ superior cu misiune didactică şi ştiinţifică 
bine definite şi realizate. UMF Craiova desfăşoară activităţi didactice şi de 
cercetare de un nivel calitativ remarcabil, lucru reliefat cel mai bine prin 
calitatea şi calificarea absolvenţilor de la toate ciclurile de studii.

În timpul procesului de evaluare UMF Craiova a furnizat materiale, 
documente şi informaţii complete şi credibile, privind activităţile didactice şi de 
cercetare precum şi pentru alte activităţi specifice unei instituţii de învăţământ 
superior. Conform datelor furnizate şi verificate de comisia de evaluare 
instituţională externă, apreciem că UMF Craiova dispune de o organizare 
corespunzătoare şi are o bună capacitate instituţională şi managerială de 
asigurare şi creştere continuă a nivelului calităţii programelor de studiu 
şi de susţinere eficientă a procesului de instruire, educare şi calificare, în 
conformitate cu standardele naţionale şi europene. De asemenea, comisia 
apreciază că pentru programele de licenţă evaluate, care sunt reglementate 
sectorial de directiva 36/2005/CE, UMF Craiova îndeplineşte toate condiţiile 
descrise de directiva susmenţionată.
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RECOMANDĂRI

Comisia de evaluare externă instituţională recomandă conducerii 
academice a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova să analizeze, 
să stabilească şi să propună soluţii la problemele sesizate de către membri 
comisei privind următoarele aspecte:

• Continuarea şi îmbunătăţirea mecanismelor prin care elementele 
de natură reglementară şi deciziile operaţionale ale structurilor de 
conducere academică ajung prompt şi nedistorsionat la toţi membrii 
comunităţii universitare.

• Îmbunătăţirea procedurilor în baza cărora se efectuează redistribuirea, 
anuală, a locurilor finanţate de la buget.

• Activitatea comisiei de asigurare a calităţii ce trebuie orientată spre 
formularea unor concluzii referitoare la activitatea educaţională a corpului 
profesoral şi totodată spre stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire a 
acesteia. 

• Creşterea numărului de lucrări de specialitate publicate în reviste 
indexate în baze de date internaţionale. 

• Implicarea în mai mare măsură a cadrelor didactice tinere în granturi de 
cercetare.

• Finalizarea lucrărilor la baza de învăţământ, în special la Facultăţile de 
Farmacie şi Medicină Dentară.

• Creşterea numărului conducătorilor de doctorat.
• Restructurarea, atât din punct de vedere al resursei umane cât şi a bazei 

materiale la catedra de Pedodonţie şi Ortodonţie.
• Realizarea unei colaborări cu autorităţile locale sau judeţene în vederea 

recrutării unui număr adecvat de pacienţi pentru activitatea practică a 
studenţilor.

• Completarea cu suport de curs la toate disciplinele clinice.

Comisia consideră că prin corectarea sau îmbunătăţirea aspectelor 
menţionate anterior, calitatea educaţională a UMF Craiova va fi îmbunătăţită.
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CALIFICATIV

În baza concluziilor desprinse în urma evaluării externe instituţionale s-au 
realizat evaluările celor trei programe de studii, s-au completat formularele 
privind „fişa vizitei de verificare a îndeplinirii cerinţelor normative obligatorii” 
şi „fişa vizitei privind standardele şi indicatorii de performanţă”. 

Pe baza celor constatate de membrii comisiei de evaluare instituţională 
şi a programelor de studiu şi prezentate în sinteză în prezentul raport, 
s-a formulat opinia generală potrivit căreia Universitatea de Medicină şi 
Farmacie din Craiova prezintă un grad de încredere ridicat în ceea ce 
priveşte calitatea activităţilor derulate în planul educaţiei universitare în 
domeniul sănătate, precum şi al cercetării ştiinţifice din domeniu.
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În cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România 
în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel 
de sistem şi instituţional” au fost publicate următoarele lucrări:

Nr. 1/2009 - Indicatori primari şi secundari pentru evaluarea calităţii

Nr. 2/2009 -  Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
 Universitatea „Politehnica” din Timişoara

Nr. 3/2009 -  Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
 Universitatea din Piteşti

Nr. 4/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti

Nr. 5/2009 - Primary and secondary indicators for quality evaluation

Nr. 6/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Nr. 7/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea din Bucureşti

Nr. 8/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea din Craiova

Nr. 9/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea „Valahia” din Târgovişte

Nr. 10/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

Nr. 11/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea „Bioterra“ din Bucureşti

Nr. 12/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

Nr. 13/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova


