RECTORAT

Raport anual
privind starea
Universităţii de Medicină şi Farmacie din
Craiova

CRAIOVA - 2013

UMF Craiova

Raport anual 2012- 2013

2

CUPRINS

1. SITUAȚIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂȚII
2. SITUAȚIA PROGRAMELOR DE STUDII
3. RESURSE UMANE
4. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE
5. ASIGURAREA CALITĂȚII
UNIVERSITĂȚII

ACTIVITĂȚILOR

6. RESPECTAREA
ETICII
UNIVERSITARE
ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE
7. SITUAȚIA POSTURILOR VACANTE
8. SITUAȚIA PROMOVABILITĂŢII STUDENŢILOR
9. INSERȚIA PROFESIONALĂ A ABSOLVENȚILOR

DIN
ȘI

A

CADRUL
ETICII

UMF Craiova

Raport anual 2012- 2013

1. SITUAȚIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂȚII
cheltuieli 31.12.2012)

3

(execuție venituri-

Patrimoniul, în spiritul concepţiei economico-juridice este constituit din
totalitatea bunurilor corporale şi necorporale, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor
instituţiei noastre. Aceste componente sunt elemente patrimoniale şi în mod
obligatoriu au valoare pecuniară, deoarece sunt exprimate valoric.
Patrimoniul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova se prezintă
pentru informare şi analiză, în totalitatea şi structurabilitatea sa prin intermediul
situaţiilor financiare întocmite la 31.12.2012.
Activitatea desfăşurată în exerciţiul bugetar 2012 a avut drept cadru legislativ
şi instituţional actele normative care reglementează activitatea instituţiilor publice
şi, în mod special, prevederile Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1 din 2011.
Direcţiile principale ale strategiei activităţii economice desfăşurate au vizat
întărirea, dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului şi gestionarea eficientă a
acestuia.
La întocmirea situaţiei financiare aferente exerciţiului financiar pe anul 2012
s-a avut în vedere respectarea:
- Legii Contabilităţii nr.82/1991, republicată cu modificările ulterioare;
- Principiile contabilităţii aşa cum sunt descrise în O.M.F.P. nr. 1917/2005
pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice.
- O.M.F.P. nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în M.O. nr. 704/20.10.2009;
- Ordinul nr. 1720/17.12.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012;
- O.M.F.P. nr. 71/22.01.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor
publice la 31 decembrie 2012;
Bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat pentru anul 2012, a cuprins
resursele financiare necesare finanţării cheltuielilor care privesc buna desfăşurare a
activităţii universităţii. Astfel, veniturile si cheltuielile au fost fundamentate pe
baza principalilor indicatori specifici, şi anume:
- numărul de studenţi de la programele universitare de licenţă, master şi
doctorat cu finanţare bugetară;
- numărul de studenţi de la programele universitare de licenţă, master şi
doctorat cu taxă;
- nivelul finanţării pe student echivalent;
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- numărul de posturi ocupate conform ștatelor de funcții aprobate;
- fondul de salarii total;
- starea bazei materiale existente, compusă din spațiile de învățământ,
cămine, cantină, echipamente și aparatura necesară bunei derulări a
procesului didactic.
Veniturile proprii sunt utilizate în condiţiile autonomiei universitare în
vederea realizării obiectivelor, care îi revin instituţiei, în cadrul politicii statului, în
domeniul învăţământului. Astfel, veniturile proprii ale universităţii se încasează, se
administrează, se utilizează şi se contabilizează potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare.
Veniturile şi cheltuielile aferente anului 2012 au fost înregistrate în
contabilitate cronologic şi sistematic, în conturi analitice şi sintetice, pe structura
clasificaţiei bugetare în vigoare.
Situaţiile financiare întocmite se compun din: bilanţ, contul de rezultat
patrimonial, situaţia fluxurilor din trezorerie, contul de execuţie bugetară şi anexe,
fiind destinate să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei si a altor
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de instituţia noastră în anul 2012 şi
să confirme că aceasta îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
Veniturile totale realizate, după natura şi sursa lor, la sfârşitul anului 2012 se
prezintă astfel:
- lei Nr.
crt.
I
1
2
2.1
2.2

Sursa de finanțare
ACTIVITATEA DE BAZĂ (Clasa 7)
Sume primite de la MECTS drept finanțare
de bază
Total venituri proprii din taxe și alte venituri
Venituri proprii din taxe și alte activități
Alte venituri

2.2.1 Donații, sponsorizări
2.2..2 Taxe si tarife ptr. analize si serv, efect.

II.
III.
1.
2
3
4
5
IV.
V.
VI

CERCETARE
ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT
CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
Subvenție pt. cămine - cantină
Dotări și alte chelt. de investiții-reabilitări
Burse
Transport
Sume alocate pt. obiective de investiții
CĂMINE CANTINĂ
FONDURI NERAMBURSABILE
TOTAL I+II+III+IV+V
Program Erasmus
TOTAL GENERAL

Venituri realizate
31.12.2012

Încasări realizate
31.12.2012

32.262.064
19.664.764

32.462.328
19.664.764

12.597.300
12.236.975
360.325

12.797.564
12.432.882
364.682

75.873
284.452

80.755
283.927

16.691.554
3.428.753

17.062.972
3.428.753

1.050.169
500.000
1.741.087
137.497
0
1.622.585
3.068.787
57.073.743
409.651
57.483.394

1.050.169
500.000
1.741.087
137.497
0
1.588.649
2.753.815
57.296.517
432.045
57.728.562
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Aşa cum se poate observa, ponderea veniturilor proprii din taxe, prestări
servicii, sponsorizări, venituri cercetare, venituri fonduri nerambursabile, venituri
cămine cantină, reprezintă 59.83% din total venituri, faţă de veniturile bugetare,
care au reprezentat 40.17 % (Fig. 1).
Fig. 1

PONDEREA VENITURILOR PROPRII AN 2012
Total venituri
bugetare.
23.093.517
40.17%

Total venituri
proprii si
extrabugetare
34.389.877
59.83%

Structura veniturilor totale în anul 2012 este prezentată în Fig. 2

STRUCTURA VENITURILOR TOTALE AN 2012
Venituri cămine
– cantină
1.622.585
2.82%

Venituri
cercetare
16.691.554
29.04%

Venituri FD
Venituri
nerambursabile
finanțare externă Venituri finanțarea
3.068.787
409.651
de bază
5.34%
0.72%
19.664.764
34.21%

Venituri proprii
Activ. de baza
12.597.300
21.91 %

Finanțare
complementara
3.428.753
5.96%
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Cheltuielile (plăţile) totale la sfârşitul anului 2012, înregistrate după natura şi
destinaţia lor pe articole şi aliniate conform clasificaţiei bugetare în vigoare, au fost
de 53.374.190 lei, din care:
- cheltuieli de personal, din care:

26.157.519 lei

- cheltuieli cu salariile
- contribuţii aferente salariilor

20.139.320 lei
5.551.099 lei

- tichete de masa

467.100 lei

- cheltuieli cu stocuri, materiale consumabile, lucrări şi servicii executate de
terţi
7.722.948 lei
- cheltuieli de capital, din care:

14.971.702 lei

- lucrări de investiţii în continuare
- reabilitări imobile

12.398.371 lei
630.977 lei

- dotări independente

1.942.354 lei

- burse studenţi, doctoranzi

1.675.456 lei

- plăţi fonduri nerambursabile

2.846.565 lei

Structura cheltuielilor totale este prezentată în Fig. 3

STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE AN 2012
Cheltuieli de capital
14.971.702
28.05%
Cheltuieli de
personal
26.157.519
49%

Cheltuieli burse
1.675.456
3.14%
Cheltuieli fonduri
nerambursabile
2.846.565
5.33%

Cheltuieli bunuri si
servicii
7.722.948
14.48%

Contul de execuţie la 31.12.2012 se prezintă pe surse de finanţare.
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1. FINANŢAREA DE BAZĂ
În baza Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, Ministerul Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului, în conformitate cu contractul instituțional
renegociat nr. 100619/27.11.2012 a alocat pentru finanțarea instituțională în anul
2012 a UMF Craiova suma de 19.664.764 lei, pentru realizarea activității de
instruire și educație a studenților, masteranzilor, rezidenţilor şi doctoranzilor,
corespunzătoare unui număr de 8.976,05 studenţi echivalenţi unitari şi a 45
granturi de studiu de doctorat aferente studenţilor doctoranzi înmatriculaţi în anul I
şi II de studiu, conform statisticilor transmise şi validate de către Consiliul Naţional
pentru Finanţarea Învăţământului Superior.
Suma alocată de M.E.C.T.S. a fost utilizată, astfel:
Nr. TITLUL
Plăţi
Cheltuieli
Angaj. legale
crt.
efectuate
efective
de plătit
1 Cheltuieli de personal
19.241.794
19.569.833
0
2 Cheltuieli pt. bunuri şi servicii
2.034.085
1.862.657
0
3 Cheltuieli de capital
TOTAL

0
21.275.879

441.480
21.873.970

Plăţile efectuate în anul 2012 in valoare de 21.275.879.00 lei au fost realizate
din încasările de la M.E.C.T.S. şi din disponibilul existent din anul precedent,
conform prevederilor LEN nr. 1 din 2011, Art. 225 aliniatul 2, care prevede că
fondurile rămase la sfârşitul anului din execuţia bugetului prevăzut în contractul
instituţional şi complementar, precum şi fondurile aferente cercetării ştiinţifice
universitare şi veniturile extrabugetare rămân la dispoziţia universităţilor şi se
cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, fără vărsăminte la bugetul
de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat pentru anul următor.
2. VENITURI PROPRII ALE INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Veniturile proprii realizate din taxe şi alte activităţi (prestări servicii,
sponsorizări) desfăşurate în anul 2012 au fost înregistrate în contabilitate în clasa 7
,,Venituri”, având valoarea de 12.597.300 lei.

0
0
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La 31.12.2012 contul de execuţie se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1
2
3
4

TITLUL
Cheltuieli de personal
Cheltuieli pt. bunuri şi servicii
Fd.nerambursabile cofinantare
Cheltuieli de capital
TOTAL

Plăţi
Cheltuieli
Angaj. legale
efectuate
efective
de plătit
4.239.976
4.089.912
0
1.909.950
1.720.441
0
68.285
70.861
0
895.577
1.736.809
0
7.113.788
7.618.023
0

3. VENITURI PROPRII DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE
ŞTIINŢIFICĂ
În anul 2012, U.M.F. Craiova a realizat venituri din activitatea de cercetare
ştiinţifică în valoare de 16.691.554 lei. Sumele încasate în contul de disponibil la
cercetare în valoare de 17.062.972 lei, la care s-au adăugat parţial din disponibilul
la 31.12.2011 suma de 16.030 lei, au fost utilizate astfel:
Nr.
crt.
1
2
3
4

TITLUL
Cheltuieli de personal
Cheltuieli pt. bunuri şi servicii
Burse
Cheltuieli de capital
TOTAL

Plăţi
Cheltuieli
Angaj. legale
efectuate
efective
de plătit
2.062.597
2.061.449
0
1.723.379
942.217
0
0
0
13.293.026
3.836.610
0
17.079.002
6.840.276
0

4. ALOCAŢII DE LA BUGETUL DE STAT CU DESTINAŢIE
SPECIALĂ
În anul 2012 UMF Craiova a primit de la MECTS pentru finanţarea
complementară alocaţii cu destinaţie specială în valoare de 4.415.253 lei,
repartizată astfel:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Destinaţia alocaţiilor bugetare

Valoarea alocaţiei

Subvenţie pentru cămine-cantină
Dotări şi alte investiţii (reabilitări)
Burse
Transport
Sume alocate pentru obiective de investiţii
TOTAL

1.050.169
500.000
1.741.087
137.497
0
3.428.753
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4.1. Subvenţie pentru cămine-cantină
În funcţie de unităţile subvenţionate, MECTS a alocat în anul 2012 o
subvenţie pentru cămine - cantină în valoare de 1.050.169 lei.
Această sumă a fost utilizată astfel:
Nr.
TITLUL
crt.
1 Cheltuieli de personal
2 Cheltuieli pt. bunuri şi servicii
TOTAL

Plăţi
Cheltuieli Angaj. legale
efectuate
efective
de plătit
349.452
349.452 0
700.717
735.030 0
1.050.169 1.050.169 0

4.2. Dotări şi alte investiţii (reabilitări)
La titlul ,,Dotări şi alte cheltuieli de investiţii”, U.M.F. Craiova a primit de la
MECTS suma de 500.000 lei necesară pentru achiziționarea de dotări
independente.
4.3. Burse
MECTS. a alocat în anul 2012 suma de 1.741.087 lei pentru plata burselor
studenţilor români, doctoranzilor români înscrişi în programele de doctorat cu
frecvenţă, dar şi pentru plata studenţilor şi doctoranzilor bursieri ai statului român.
Conform contului de execuţie încheiat la 31.12.2012 articolul 59 ,,Burse” se
prezintă astfel:
Nr.
crt.
1.

TITLUL
Burse
TOTAL

Plăţi
efectuate
1.675.456
1.675.456

Cheltuieli
efective
1.675.456
1.675.456

4.4. Transport
MECTS a alocat, în anul 2012, suma de 137.497 lei, aferentă unui număr de
2128 studenţi eligibili echivalenți, înmatriculaţi la forma ,,curs de zi”, finanţaţi de
la bugetul de stat, pentru achitarea contravalorii reducerilor privind transportul
studenţilor, în conformitate cu prevederile HG nr. 309/1996.
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Conform contului de execuţie la 31.12.2012, art. 20.01.07 ,,Transport” se
prezintă astfel:
Nr.
crt.
1.

TITLUL
Transport
TOTAL

Plăţi
efectuate
35.147
35.147

Cheltuieli
efective
35.147
35.147

5. Venituri proprii din activitatea cămine-cantină
În anul 2012, UMF Craiova a realizat venituri proprii din activitatea
căminelor şi cantinei în valoare de 1.622.585 lei.
Sumele realizate din aceste venituri au fost utilizate astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

TITLUL
Cheltuieli de personal
Cheltuieli pt. bunuri şi servicii
Cheltuieli de capital
TOTAL

Plăţi
Cheltuieli
Angaj. legale
efectuate
efective
de plătit
86.525
103.483
0
1.228.921
1.114.692
0
243.342
502.612
0
1.558.788
1.720.787
0

6. Venituri provenite din finanţarea externă
Veniturile din activitatea de finanţare externă în anul 2012 sunt în valoare de
409.651 lei. Acestea au fost utilizate pentru programele ,,Erasmus” şi pentru
fondurile structurale.
7. Venituri din fonduri externe nerambursabile
În anul 2012, UMF Craiova a realizat venituri din activitatea de finanţare
nerambursabilă în sumă de 3.068.787 lei, conform cererilor de rambursare depuse.
Conform contului de execuţie încheiat la 31.12.2012 la art. 56.02, acesta se
prezintă astfel:
Nr.
TITLUL
Plăţi
Cheltuieli
Angaj. legale
crt.
efectuate
efective
de plătit
1. Cheltuieli de personal
881.663
908.512
0
2. Cheltuieli pt. bunuri şi servicii
250.810
66.190
3. Burse
1.423.065
1.423.065
0
4. Cheltuieli de capital
222.742
108.006
0
TOTAL
2.778.280
2.505.773
0
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Pentru efectuarea plăţilor prevăzute a se efectua în cadrul proiectelor
finanţate din fondurile nerambursabile, instituţia noastră a alocat din veniturile
proprii obţinute din încasarea taxelor de studii suma de 4.802.349,93 lei
(2.092.598,88 lei în anul 2011, 2.709.751,05 lei în anul 2012). Suma va fi
recuperată pe măsura încasării cererilor de rambursare. Cererile depuse sunt în
valoare de 2.270.074,18 lei.
Execuţia bugetară la 31.12.2012 s-a încheiat în condiţii de echilibru,
diferenţa dintre veniturile încasate şi plăţile efectuate regăsindu-se în conturile de
disponibilităţi ale instituţiei.
La finele anului 2012, universitatea nu înregistra plăţi restante către furnizori
de bunuri, servicii şi utilităţi.
Obligaţiile faţă de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate
au fost înregistrate şi achitate la termenele prevăzute de normele legale în vigoare,
fără a se înregistra restanţe la plata acestora.
Creditele bugetare au fost utilizate în limita prevederilor şi destinaţiilor din
bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru cheltuieli angajate, lichidate şi ordonanţate
la plată, în condiţiile legii.
2. SITUAȚIA PROGRAMELOR DE STUDII
Facultatea de Medicină din UMF Craiova este o instituţie cu o poziţie bine
definită în cadrul învăţământului superior medical românesc şi o prezenţă activă pe
plan internaţional. Neangajată politic, UMF Craiova îşi desfăşoară activitatea pe
baza separării funcţiilor academice şi administrative, relaţiile între ele fiind însă
bine stabilite.
La 10 februarie 1970 apare Decretul de înfiinţare a Facultăţii de Medicină
din Craiova în cadrul Universităţii din Craiova. Inaugurarea Facultăţii de Medicină
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.
Facultatea de Medicină oferă posibilitatea pregătirii în programul de studii
Medicină şi, începând cu anul univ. 2012-2013, în programul de studii Medicină –
în limba engleză.
Programul de studii Medicină (6 ani) este acreditat de către ARACIS, în
urma vizitei de evaluare din anul 2009, următoarea vizită de evaluare urmând să
aibă loc în anul 2014.
La ora actuală în cadrul Facultăţii de Medicină la programul de studii
Medicină sunt înscrişi un număr de 1648 studenţi, dintre care 322 de studenţi în
anul I.
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Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 4) şi diagrama aferentă (Fig. 5):
Fig. 4

Fig. 5

Programul de studii Medicină - în limba engleză (6 ani) a fost autorizat de
către ARACIS, primul an de studii începând cu anul universitar 2012-2013, cu un
număr de 64 de studenţi.
Distribuţia ţărilor de provenienţă ale studenţilor la programul Medicină în
limba engleză este prezentat în figura de mai jos (Fig. 6):
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Fig. 6

Programul de studii Medicină dentară (6 ani) este acreditat de către
ARACIS, în urma vizitei de evaluare din anul 2009, următoarea vizită de evaluare
urmând să aibă loc în anul 2014.
La ora actuală în cadrul Facultăţii de Medicină dentară, la programul de
studii Medicină dentară sunt înscrişi un număr de 440 studenţi, dintre care 78 de
studenţi în anul I.
Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 7) şi diagrama aferentă (Fig. 8):
Fig. 7
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Fig. 8

Programul de studii Tehnică dentară (3 ani) a început să funcţioneze din
anul 2008 în cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă medicală. Din anul 2011,
programul de studii Tehnică dentară funcţionează în cadrul Facultăţii de Medicină
dentară.
În anul 2012 a fost a avut loc vizita de evaluare în vederea acreditării acestui
program de studii, comisia de experţi ai ARACIS acreditând programul de studii
pentru un număr de 45 de studenţi / an.
Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 9) şi diagrama aferentă (Fig. 10):
Fig. 9
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Fig. 10

Programul de studii Farmacie (5 ani) este acreditat de către ARACIS, în
urma vizitei de evaluare din anul 2009, următoarea vizită de evaluare urmând să
aibă loc în anul 2014.
A fost depus raportul de autoevaluare în vederea demarării programului de
studii Farmacie – în limba engleză, începând cu anul universitar 2013-2014.
Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 11) şi diagrama aferentă (Fig. 12):
Fig. 11
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Fig. 12

Începând cu anul universitar 2005 – 2006 a fost înfiinţată Facultatea de
Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) odată cu lichidarea fostului Colegiu
Universitar, în cadrul cărei funcţionează programele de studii prezentate mai jos:
Programul de studii Moaşe (4 ani) este acreditat de către ARACIS, în urma
vizitei de evaluare din anul 2012, următoarea vizită de evaluare urmând să aibă loc
în anul 2017.
Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 13) şi diagrama aferentă (Fig. 14):
Fig. 13
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Fig. 14

Programul de studii Asistenţă medicală generală (4 ani) este acreditat de
către ARACIS, în urma vizitei de evaluare din anul 2010, următoarea vizită de
evaluare urmând să aibă loc în anul 2015.
Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 15) şi diagrama aferentă (Fig. 16):
Fig. 15
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Fig. 16

Programul de studii Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani) este
acreditat de către ARACIS în urma vizitei de evaluare din anul 2012, următoarea
vizită de evaluare urmând să aibă loc în anul 2017.
Mai jos este prezentată distribuţia studenţilor pe ani de studii şi forme de
finanţare (Fig. 17) şi diagrama aferentă (Fig. 18):
Fig. 17
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Fig. 18

Distribuţia pe ţările de provenienţă ale tuturor studenţilor străini care studiază
la UMF Craiova dovedeşte deschiderea instituţiei noastre către multiculturalitate,
fiind înmatriculaţi studenţi de pe toate continentele (Fig. 19):
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3. RESURSE UMANE
La 01.05.2013, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
funcţionează cu un total de 663 angajaţi dintre care: 431 cadre didactice (65% din
total angajaţi) şi 199 personal didactic auxiliar, de întreţinere şi servicii
administraţie (30% din total angajaţi).
Personalul care deserveşte căminele şi cantină (33 salariaţi) este pe
autofinanţare.
Analiza distribuţiei pe posturi academice la nivelul UMF evidenţiază
următoarea structură:
- profesori universitari
=
50;
- conferenţiari universitari
=
72;
- şef lucrări/lectori
= 112;
- asistenţi universitari
= 186;
- preparatori universitari
=
11.
Fig. 20

Analiza distribuţiei posturilor academice pe sexe arată un echilibru bun între
sexe (masculin= 192 cadre didactice, media de vârstă=45,35 ani; feminin=239
cadre didactice, media de vârstă=43,35 ani).
Ponderea posturilor ocupate din totalul posturilor legal constituite=75,35%;
raportul profesori şi conferenţiari/total posturi ocupate= 28,30; ponderea cadrelor
didactice cu vârsta sub 35 de ani=15,77%; ponderea cadrelor didactice cu doctorat:
81,67%.
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Din totalul de 431 cadre didactice, un număr de 352 sunt doctori în ştiinţe
medicale, din care şef lucrări univ. =111, asist. univ.=119.
La nivelul facultăţilor acoperirea normelor cu cadre didactice proprii se face
astfel:
- la Facultatea de Medicină, din 394 posturi legal constituite, 319 sunt cadre
didactice proprii, astfel:
- profesori universitari
=
41
- conferenţiari universitari
=
54
- lectori/şefi lucrări universitari =
76
- asistenţi universitari
= 145
- preparatori universitari
=
3
- la Facultatea de Medicină dentară, din 79 posturi legal constituite, 47 sunt cadre
didactice proprii, astfel:
- profesori universitari
=
2
- conferenţiari universitari
=
9
- lectori/şefi lucrări universitari = 12
- asistenţi universitari
= 18
- preparatori universitari
=
6
- la Facultatea de Farmacie, din 47 posturi legal constituite, 29 sunt cadre didactice
proprii, astfel:
- profesori universitari
=
5
- conferenţiari universitari
=
3
- lectori/şefi lucrări universitari = 13
- asistenţi universitari
=
6
- preparatori universitari
=
2
- la Facultatea de Moaşe si Asistenţă medicală,din totalul de 52 de posturi legal
constituite sunt ocupate 36, astfel:
- profesori universitari
=
2
- conferenţiari universitari
=
6
- lectori/şefi lucrări universitari = 11
- asistenţi universitari
= 17
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4. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE
Cercetarea științifică este o activitate de bază a Universităţii de Medicină și
Farmacie din Craiova. Activitățile de cercetare sunt în permanenţă desfăşurate în
directă legătură cu procesul educativ și clinic, rezultatul fiind o soluţie integrată de
educaţie clinică, cercetare științifică şi ofertă de servicii de sănătate publică.
Politica actual de dezvoltare continuă măsurile anterioare de întărire a bazei
material specifice, dar îşi propune să dezvolte strategii dedicate pentru a muta
centrul de greutate al vizibilităţii instituţionale şi a rezultatelor ştiinţifice pe traseul:
regional → național → internațional.
Astfel, în ceea ce priveşte internaţionalizarea cercetării ştiinţifice în anul
universitar 2012-2013 sunt în desfăşurare doua proiecte FP7:
1. Proiectul cu acronimul ECRIN-Ia depus în cadrul competiţiei FP7 2011,
care are printre obiective:
- crearea unei infrastructuri dedicată de studiilor clinice academice şi a celor
sponsorizate (CRO);
- realizarea de studii clinice multinaţionale;
- crearea unui registru de studii clinice (sub directa avizare a Comisia de etică şi
deontologie universitară);
- finanţarea unei infrastructuri naţională în acest sens cu crearea unui “hub” la
UMF Craiova.
2. Proiectul cu acronimul TANDEM şi titlul „Concurrent Tuberculosis and
Diabetes Mellitus; unravelling the causal link, and improving care” care a fost
selectat pentru finanţare în cadrul competiţiei „HEALTH.2012.2.3.2-2. Comorbidity between infectious and non-communicable diseases”, Universitatea
de Medicină şi Farmacie din Craiova fiind partenerul nr. 8.
Fig. 21
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În privinţa activităţilor de cercetare cu finanţare naţională din cadrul
competiţiilor legate de fondurile structurale POS-CCE este de menţionat faza
finală de realizare a proiectului de dezvoltare a infrastructurii de cercetare cu
acronimul TARGET şi titlul: „Centru de cercetare şi tratament în
gastroenterologie bazat pe metode imagistice şi studii moleculare”, finanţat în
cadrul operaţiunii 2.2.1- Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de
noi infrastructuri CD, contract nr. 3PM/I/13.10.2008, majoritatea activităţilor
prevăzute au fost derulate cu succes, proiectul urmând a fi finalizat la finele lunii
iunie.
În privinţa proiectelor de cercetare cu finanţare naţională:
La nivelul lunii aprilie 2013, evoluţia fondurilor alocate cercetării ştiinţifice
este prezentată în Fig. 22, cu menţiunea că prin fonduri structurale (culoarea
vişinie) se înţeleg sumele alocate în cadrul proiectului TARGET, prezentat anterior.
Pe parcursul anului 2013 sunt în derulare un număr de 8 proiecte de tip
Parteneriate şi Idei, la care finanţarea a fost diminuată în conformitate cu
prevederile bugetare naţionale.
Fig. 22
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În ceea ce priveşte rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică măsurabile
prin publicaţii ştiinţifice trebuie menţionat faptul că publicaţiile în reviste de
specialitate indexate în baza de date ISI, au crescut la un număr total de 152 (din
care 120 de articole full-text) în anul 2012.
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Distribuţia acestora pe ani este detaliată în Fig. 23:

În sprijinul obţinerii rezultatelor menţionate anterior dar şi dezvoltarea
activităţilor de management academic şi administrativ au contribuit şi derularea cu
succes a mai multor proiecte finanţate în cadrul POS-DRU:
- trei granturi doctorale (incluzând mobilităţi ale tinerilor doctoranzi în instituţii
de cercetare din UE) de care au beneficiat un număr de 87 doctoranzi cu frecvenţă;
- proiectul POS DRU nr. 40712, cu titlul „Proiect pentru dezvoltarea de
programe doctorale cu dimensiuni europene în medicină şi ştiinţele vieţii”;
- proiectul POS DRU nr. 40067 cu titlul "Standarde de calitate si indicatori de
performanta specifici pentru Învăţământul Superior din Domeniul Sănătăţii";
- proiectul POS DRU nr. 59616 cu titlul "Specializare pentru performanţă,
eficacitate şi răspuns în domeniul transplantului de organe”, cu acronimul S.P.E.R;
- proiectul POS DRU nr. 63815 cu titlul "Calitatea şi competenţa profesională
europeană în educaţia medicală şi în managementul activităţilor educaţionale".
O mare parte din aceste proiecte au sprijinit dezvoltarea Universităţii de
Medicină şi Farmacie din Craiova ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare
de Doctorat.
În conformitate cu HG privind Codul studiilor universitare de doctorat,
şcolile doctorale au fost reorganizate prin actualizarea Consiliul şcolii doctorale şi a
directorului şcolii doctorale.
Principalele realizări de pe parcursul ultimului an, pe lângă activităţile
curente, sunt prezentate mai jos:
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- s-a propus şi aprobat un nou regulament al Şcolii Doctorale, aplicat de la
01.10.2012;
- s-a restructurat planul de învăţământ al Şcolii Doctorale din cadrul IOSUD
UMF Craiova;
- s-a urmărit redimensionarea numărului de conducători de doctorat prin
cooptarea unor cadre didactice noi, cu performanţă în activitatea profesională
şi de cercetare ştiinţifică;
- s-au achiziţionat materiale necesare efectuării cercetărilor doctorale în
cadrul centrelor de cercetare ale UMF Craiova;
- s-a încheiat un nou acord de cotutelă internaţională cu Universitatea ''Rey
Juan Carols'' din Madrid, Spania;
- au fost susţinute public un număr de 91 teze de doctorat.
În prezent IOSUD UMF Craiova funcţionează cu un număr de 45 conducători
de doctorat (din care în domeniul Medicina - 42, domeniul Medicina dentara - 1,
domeniul Farmacie - 2) şi 330 de doctoranzi (din care 323 cetăţeni români şi 7
cetăţeni străini, 76 dintre doctoranzi fiind finanţaţi de la buget).
Pentru o mai bună vizibilitate şi pentru a oferi şanse sporite şi tinerilor
cercetători să-şi publice rezultatele cercetărilor, Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Craiova a sprijinit şi sprijină editarea câtorva publicaţii:
• Current Health Sciences Journal (indexată BDI);
• Romanian Journal of Morphology and Embryology (indexat ISI);
• Romanian Journal of Psychopharmacology (indexat BDI).

5. ASIGURAREA CALITĂȚII
UNIVERSITĂȚII

ACTIVITĂȚILOR

DIN

CADRUL

Calitatea educaţiei medicale a reprezentat şi va reprezenta în continuare un
obiectiv prioritar al UMF din Craiova.
Ca dovadă a eficienţei măsurilor de consolidare a calităţii din universitatea
noastră stau calificativele foarte bune obţinute la evaluările externe din ultimii ani.
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a fost evaluată extern în
anul 2009 de ARACIS (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în
Învățământul Superior) obținând calificativul maxim: Grad de încredere ridicat
pentru calitatea activităților în planul educației în domeniul sănătății şi al cercetării
ştiinţifice.
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Fig. 24

După cum s-a prezentat la Cap. 2, toate programele de studii din cadrul
Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova sunt acreditate cu excepţia
programului de studii Medicină – în limba engleză, care este autorizat să
funcţioneze începând cu anul univ. 2012-2013. În cursul acestui an a fost întocmit
şi depus raportul de autoevaluare în vederea autorizării programului de studii
Farmacie – în limba engleză, vizita experţilor ARACIS urmând să aibă loc până
la finele lunii iunie 2013.
În cursul anului univ. 2012 - 2013 s-a derulat evaluarea instituţională externă
efectuată de două entităţi diferite:
− de către experţii în educaţie medicală ai Universităţilor din Viena, Szeged
şi Liverpool pe probleme curriculare la nivelul Facultăţii de Medicină, care
au apreciat eforturile depuse în modernizarea curriculei;
− de către experţii EUA (European University Association) care au evaluat
următoarele criterii majore la nivel de universitate: misiune şi obiective,
programele educaţionale, evaluarea studenţilor, procesele de selecție,
reprezentare şi susţinere a studenţilor, personalul academic/administrativ,
mediul educaţional şi de cercetare, modalitatea de evaluare a calităţii
programelor de studii, managementul academic şi administrativ,
reactualizare continuă a programelor de studii şi a Sistemului de Evaluare şi
Asigurare a Calităţii.
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Rapoartele oficiale ale experților externi au fost elaborate şi transmise
instituţiei noastre şi cuprind atât punctele tari cât şi punctele slabe care au fost
identificate, precum şi sugestii şi recomandări de ameliorare ale celor din urmă.
În ceea ce priveşte calitatea activităţilor educaţionale, Universitatea de
Medicină şi Farmacie din Craiova este partener în cadrul proiectului cu titlul:
"Calitate şi competenţă profesională europeană în educaţia medicală şi în
managementul activităţilor educaţionale", Cod Proiect: POSDRU /86/ 1.2/ S/
63815 alături de alte patru UMF-uri din ţară şi cu doi parteneri externi,
Universitatea de Medicină din Viena şi Universitatea din Szeged, în perioada 13-17
mai 2013 fiind programată una dintre activităţile importante ale proiectului şi
anume derularea unei şcoli de vară cu tema Pancreasul, care să piloteze predareaînvăţarea-evaluarea unei teme bazate pe organ, tratată modular de către toate
disciplinele de implicate.
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova implementează constant
sistemul de control managerial intern, pe parcursul anului universitar 2011-2012,
efectuându-se următoarele activităţi:
- actualizarea componenţei structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică;
- elaborarea şi aprobare Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial;
- actualizarea obiectivelor generale, numărul acestora ajungând la 49;
- au fost identificați un număr de 42 indicatori asociaţi obiectivelor pentru
fiecare structură în parte din instituţie;
- numărul total de activităţi a fost actualizat, identificându-se 243 de activităţi,
din care un număr de 236 sunt procedurabile;
- au fost actualizate/elaborate un număr de 166 de proceduri, celelalte 70
proceduri fiind în curs de elaborare;
- a fost actualizat Registrul riscurilor, fiind identificate şi înregistrate un număr
de 147 riscuri;
- au fost înaintate la timp rapoartele privind îndeplinirea, pe etape, a
Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
Pentru anul 2013 Comisia cu atribuţii în monitorizarea, coordonarea şi
îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control
intern/managerial, va acționa în vederea:
a) definitivării procedurilor operaţionale la toate structurile;
b) elaborării indicatorilor asociaţi obiectivelor pentru toate activităţile;
c) analiza permanentă a riscurilor şi identificarea şi propunerea de măsuri de
diminuare a acestora.
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Principalele direcţii de acţiune privind asigurarea calităţii pentru
perioada 2013-2014 sunt: perseverenţă în consolidarea culturii instituţionale a
calității, orientată spre excelenţă; leadership instituţional eficient, eficace şi ferm;
inovaţie instituţională şi educaţională; valorificarea superioară a evaluărilor interne
şi externe; constanţă şi tenacitate în atingerea misiunii şi scopurilor asumate;
creşterea vizibilităţii instituţiei prin consolidarea şi promovarea imaginii de brand
educaţional şi medical; analiza onestă şi transparentă a calităţii proceselor în
vederea identificării punctelor slabe şi corectarea acestora; educarea tinerilor în
respectul calităţii; schimburi interinstituţionale în problema bunelor practici în
domeniu.
6. RESPECTAREA
ETICII
UNIVERSITARE
ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE

ȘI

A

ETICII

În anul universitar 2011/2012, Comisia de Etică şi Deontologie Universitară
şi Ştiinţifică a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova a continuat
proiectele începute şi s-a ocupat de cele prevăzute în planul de activităţi pentru
această perioadă.
Conform indicaţiilor Codului de Etică a Universităţii de Medicină şi
Farmacie din Craiova, pe parcursul anului universitar 2011/2012, Comisia a
continuat acţiunile de sensibilizare a comunităţii academice la subiectele de etică şi
deontologie, importante pentru creşterea calităţii în învăţământul universitar
medical craiovean.
În acest an universitar, Comisia a avizat proiectele de studiu desfăşurate în
instituţia noastră, atât pe cele desfăşurate de doctoranzii UMF din Craiova,
procedura fiind obligatorie la începutul tuturor cercetărilor, cât şi pe cele
desfăşurate de cadrele didactice şi de cercetare. În total, au fost avizate 22 de studii,
cea mai mare parte fiind cercetări pentru teza de doctorat.
Totodată, au fost avizate dosarele candidaţilor la funcţii de conducere în
facultăţi, în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, precum şi pe cele
ale candidaților la concursurile pentru ocuparea unor posturi didactice, Comisia
garantând pentru conduita etică şi deontologică a acestora în baza documentelor
scrise existente în bazele de date ale celorlalte structuri ale UMF din Craiova.
Comisia a colaborat în câteva ocazii cu Societatea Academică Română în
efortul de informare a opiniei publice referitor la activitatea desfăşurată în
Universitate pentru a proteja principiile etice şi pentru a împiedica evoluţia unor
fenomene precum plagiatul. În acelaşi scop, au fost elaborate o serie de materiale
despre onestitatea şi corectitudinea intelectuală pentru pagina web a Comisiei şi au
fost propuse o serie de măsuri la nivelul Universităţii care să ajute depistarea
cazurilor de plagiat: crearea unor baze de date cu rezumatele lucrărilor de licenţă,
de disertaţie şi ale tezelor de doctorat şi folosirea lor pentru depistarea tentativelor
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de falsificare cu ajutorul unor programe anti-plagiarism puse la dispoziţia
îndrumătorilor şi comisiilor prin intermediul paginii web www.umfcv.ro/etica.
De asemenea, a fost creat un proiect pentru diseminarea noţiunii de etică a
cercetării şi plagiat. Proiectul vizează doctoranzii UMF din Craiova, masteranzii,
rezidenţii, cadrele didactice şi studenţii din anii terminali. Pentru fiecare grup-ţintă
a fost stabilită o strategie de lucru: doctoranzii studiază timp de un an în cadrul
cursurilor obligatorii noţiunile de etică a cercetării; cadrele didactice tinere şi
rezidenţii beneficiază, în formarea psiho-pedagogică, de un modul de etică a
profesiei de cadru didactic precum şi noţiuni de etică a cercetării, informaţii
cuprinse şi în broşurile de pedagogie editate de Centrul de Educaţie Medicală;
studenţii din anii terminali şi masteranzii beneficiază de instruire privind plagiatul
în timpul pregătirii lucrării de licenţă/disertaţie din partea îndrumătorilor şi
coordonatorilor.
În anul universitar 2011/2012, Comisia a primit o sesizare referitoare la
plagiatul unor articole publicate de doi absolvenţi ai Şcolii Doctorale din cadrul
Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova în revistele Romanian Journal of
Morphology and Embryology şi Annals of the Romanian Society for Cell
Biology/Analele Societăţii Romane de Biologie Celulară. A fost analizat cazul
conform procedurilor prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare, Legea 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi conform Codului de Etică al UMFCV şi
Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică. În urma analizei
cazului, întrucât traducerile articolelor au fost incluse în tezele de doctorat,
constituind unul din capitolele tezei, Comisia a decis recomandarea retragerii
titlului de doctor în ştiinţe ambilor absolvenţi ai Şcolii Doctorale din cadrul U.M.F.
din Craiova, notificarea revistei Annals of the Romanian Society for Cell
Biology/Analele Societăţii Romane de Biologie Celulară pentru retragerea
articolelor care au fost dovedite ca fiind plagiate, precum şi o serie de măsuri de
organizare internă a Şcolii Doctorale. Recomandările Comisiei au fost aprobate de
Senatul Universităţii, drept urmare conducerea universităţii a notificat Consiliul
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare printr-o
adresă oficială care are drept anexă o copie după raportul final al Comisiei de Etică
şi Deontologie Universitară şi Ştiinţifică de soluţionare a sesizării.
Activitatea Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară şi Ştiinţifică se va
axa în continuare pe promovarea principiilor şi valorilor morale cuprinse în Codul
de etică şi deontologie profesională universitară şi a personalului de cercetaredezvoltare, prin proiecte care să asigure accesul la informaţie tuturor membrilor
comunităţii academice, precum şi la metodele de prevenire a încălcării acestuia.
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7. SITUAȚIA POSTURILOR VACANTE
De la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 34/19 aprilie 2009 care viza măsuri de
raţionalizare a cheltuielilor în sectorul bugetar prin"îngheţarea" numărului de
posturi ocupate, cât şi prin aplicarea prevederilor art. 289 din Legea Educaţiei
Naţionale s-au vacantat până la data 20 aprilie 2013 un număr de 47 posturi de
cadre didactice, astfel:
- 17 profesori universitari;
- 12 conferenţiari universitari;
- 4 şefi lucrări universitari;
- 12 asistenţi universitari.
Ca urmare a împlinirii vârstei legale de pensionare, în anul 2013 urmează să
se vacanteze 2 posturi de profesori universitari.
La nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova situaţia
posturilor vacante la 30.04.2013 este următoarea (Fig. 25):
Total posturi didactice
- la Facultatea de Medicină
- la Facultatea de Medicină dentară
- la Facultatea de Farmacie
- la FMAM
Fig. 25

= 143, dintre care:
= 75;
= 32;
= 18;
= 18.
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Posturile didactice vacante au fost acoperite prin activitate de cumul si plată
cu ora efectuată de cadre didactice titulare, cadre asociate şi doctoranzi astfel:
- în sem. I al anului univ. 2012-2013, din totalul de 130 de posturi au fost
remunerate 106 posturi;
- în sem. II al anului univ. 2012-2013, din totalul de 133 de posturi au fost
remunerate 119 posturi.
8. SITUAȚIA PROMOVABILITĂŢII STUDENŢILOR
În Fig. 26 este prezentată promovabilitatea în ultimii trei ani academici pentru
Facultatea de Medicină:
Fig. 26

Scăderea promovabilității este cel mai degrabă falsă, valorile mari ale
promovabilității în anii 2009 și 2010 fiind datorate recuperării creditelor
nepromovate din anii anteriori. Astfel studenții din anul academic 2011-2012 î-şi
vor îmbunătăți promovabilitatea prin recuperarea creditelor restante în sesiunile
următoare.
Promovabilitatea pentru acest ultim an academic rămâne însă evaluarea cea mai
acurată (fiind înregistrată „la cald”).
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Analizând promovabilitatea pe fiecare dintre anii de studii în anul academic
2011-2012 la Facultatea de Medicină, prezentată în Fig. 27, constatăm faptul că
promovabilitatea ridicată în primii doi ani de studiu la Facultatea de Medicină, care
se desprinde de trendul tradițional al promovabilității scăzute din ciclul preclinic,
poate avea cel puțin trei explicații:
- O selecție mai bună a studenților în urma concursului de admitere.
Rezultatele din ultimii ani de la concursul de admitere de admitere și nivelul mare
al concurenței alături de preselecția unui bacalaureat exigent sprijină această
ipoteză.
- Studenții din primul an nu sunt încă familiarizați cu sistemul de gestionare a
examenelor pe baza creditelor recuperabile, la care se adaugă entuziasmul primilor
ani de studiu.
- Un nivel mai scăzut al exigenței la examenele din preclinic.
Fig. 27 – Promovabilitatea pe ani de studii în anul academic 2011-2012, la
Facultatea de Medicină

Comparând rata de promovabilitate la toate programele de studii de la UMF
Craiova, în anul academic anterior, constatăm, în conformitate cu Fig. 28, că
aceasta se situează în jurul intervalului 75%-85%, excepţie făcând Facultatea de
Farmacie, unde la 4 din cei 5 ani de studii s-a înregistrat o rată de promovabilitate
de peste 90%, conform Fig. 29:
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Fig. 28 – Promovabilitatea la toate programele de studii din UMF Craiova

Fig. 29 – Promovabilitatea pe ani de studii în cadrul Facultății de Farmacie

Mai jos sunt prezentate grafice cu rata de promovabilitate la celelalte programe
de studii, care se încadrează în apropierea mediei pe universitate:
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Fig. 30 – Promovabilitatea pe ani de studii la Facultatea de Medicină dentară

Fig. 31 – Promovabilitatea pe ani de studii la Tehnică dentară
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Fig. 32 – Promovabilitatea la cele trei programe de studii din cadrul Facultății
de Moașe și Asistență Medicală.

Trebuie remarcat faptul că programele de studii din cadrul Facultății de Moașe
și Asistență Medicală au prezentat cele mai scăzute valori ale acestui indicator,
primii doi ani de studiu fiind marcați de o rată a promovabilității de sub 70% pentru
aproape toate programele de studiu.
Acest fenomen se poate datora dificultății adaptării studenților care urmează
aceste programe de studiu la disciplinele preclinice (fundamentale) caracteristice
primilor ani.
9. INSERȚIA PROFESIONALĂ A ABSOLVENȚILOR
S-a continuat aplicarea strategiilor de atragere a tinerilor bacalaureaţi spre
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova prin dezvoltarea, în colaborare
cu inspectoratele şcolare şi conducerea colegiilor şi liceelor din Oltenia, de
promovare a carierei medicale şi de identificare a tinerilor cu înclinaţie în acest
sens, conştientizaţi de necesitate învăţării pe toată durata vieţii active şi numai din
considerentul eliminării riscului apariţiei erorilor profesionale.
Recunoașterea diplomelor și libera circulație a profesiilor reglementate sectorial
şi general în Uniunea Europeană a făcut să crească afluxul absolvenţilor de liceu
către programele de studii din domeniul Sănătate.
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S-au efectuat studii specifice proprii prin Centrul de Consiliere şi de Orientare
Profesională în sensul unei cât mai bune prezentări a ofertelor de angajare a
absolvenţilor şi a identificării unor cât mai multe variante de rămânere a celor mai
buni absolvenţi în ţară, scăzând astfel rata exodului pe piaţa muncii din Europa.
Unul din principalii indicatori privind inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor
programului de studii Medicină îl reprezintă rata de promovare a concursului de
admitere în programul de pregătire prin rezidenţiat.
Mai jos sunt câteva date statistice care prezintă rezultatele absolvenţilor UMF
Craiova, comparativ cu alte centre universitare, din care se observă că numărul
celor care sunt admişi în rezidenţiat este mai mare decât numărul absolvenţilor, fapt
care se datorează înscrierii la concurs şi a unor absolvenţi din promoţiile
precedente, care fie nu au obţinut un loc/post de pregătire, fie doresc să schimbe
specialitatea.
Concluzia analizelor efectuate arată că:
¾ peste 90% din absolvenții programului de studii Medicină sunt înscriși întrun program de rezidențiat;
¾ posibilitatea continuării pregătirii în rezidenţiat în străinătate începe să fie
fructificată de mulţi dintre absolvenţi;
¾ o parte din pozițiile din cadrul unor firme producătoare sau distribuitoare de
medicamente sau aparatură medicală sunt ocupate de absolvenţii UMF
Craiova.
În urma concursului de admitere în rezidenţiat, sesiunea noiembrie 2012, un
număr de 287 de absolvenţi ai Facultăţii de Medicină din cadrul UMF Craiova au
ocupat un loc/post de pregătire în rezidenţiat.
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