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PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 

INSTITUŢIONALĂ (2016 – 2020) 

FACULTATEA DE MEDICINĂ SIBIU 
 

 

 
 

Deşi relativ tânără (a fost înfiinţată în anul 1990), Facultatea de Medicină 

din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu ocupă o poziţie de frunte în 

rândul celor nouă facultăţi ce compun universitatea noastră, cu o ofertă 

educaţională solidă, resurse umane bine pregătite şi o dotare materială care se 

întăreşte continuu. 

Oferta sa educaţională cuprinde următoarele domenii: 

- Medicină (6 ani) - acreditată din decembrie 2000; 

- Medicină Dentară (6 ani) - acreditată din august 2005; 

- Farmacie (5 ani) - cel mai recent domeniu de studiu din cadrul 

facultăţii; autorizaţie provizorie; 

- Asistenţă Medicală Generală (4 ani) – acreditată din mai 2011; 

- Tehnică dentară (3 ani) – acreditată din mai 2012; 

- Studii postuniversitare (rezidenţiat, master, doctorat în ştiinţe medicale). 

Facultatea s-a reorganizat pentru a se conforma prevederilor legislative 

(Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011), constituindu-se 4 departamente 

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Medicină 

 



(Departamentul Preclinic, Departamentul Clinic Medical, Departamentul Clinic 

Chirurgical şi Departamentul de Medicină Dentară şi Nursing), conduse de 

directori şi de consiliile de departament (din septembrie 2011). Alegerile din  

decembrie 2015 au stabilit şi componenţa Consiliului Facultăţii – ca organ de 

conducere al acestei instituţii de învăţământ. 

 

Evaluarea situaţiei facultăţii prin prisma analizei SWOT: 

 

 - Puncte tari (Strong points):  

 resurse umane de calitate, bine pregătite profesional, în mare parte 

dornice să se implice în dezvoltarea facultăţii; 

 dotare bună cu spaţii de învăţământ noi, moderne; 

 pregătire de înalt nivel a studenţilor, reflectată în rezultatele 

obţinute la examenul de rezidenţiat şi în gradul mare de angajabilitate;  

 în anumite domenii medicale - studii postuniversitare (doctorale, 

rezidenţiat, master) de calitate. 

- Puncte slabe (Weak points): 

 absenţa unui centru real de cercetare fundamentală, cu o dotare 

materială şi umană de vârf, aptă să favorizeze excelenţa în cercetare; 

 lipsa de implicare şi chiar blazarea unora din cadrele didactice (din 

păcate şi din rândul celor mai tinere), atât în domeniul didactic, cât mai 

ales în cel de cercetare; 

 lipsa de interes pentru formarea unor cadre didactice tinere care să 

preia, la un moment dat, sarcina conducătorilor actuali de doctorat şi 

cea a îndrumătorilor de rezidenţiat. 

- Oportunităţi (Opportunities): 

 cererea existentă la acest moment pentru toate programele de studiu 

ale facultăţii; 

 posibilitatea implementării unei oferte educaţionale în limba 

engleză (dosar aproape finalizat) – cu posibilă atragere de studenţi din 

Uniunea Europeană sau din ţările asiatice. 

- Ameninţări (Threats): 

 o nouă echipă managerială ar avea de înfruntat pericolul lipsei de 

cunoaştere a situaţiei reale a facultăţii, cel puţin în primele 2-3 luni de 

la începerea activităţii; 

 competiţia dură existentă la ora actuală pe piaţa universitară 

naţională şi internaţională – care face dificilă dezvoltarea şi chiar 

funcţionarea unei facultăţi tinere, în plin proces de afirmare. 

 criza financiară actuală; 

 reducerea drastică a alocaţiei bugetare / student; discrepanţa dintre 

valoarea alocaţei bugetare şi costul real al pregătirii studenţilor; 

 pericolul ca o parte din cadrele didactice să părăsească, datorită 

salarizării reduse şi a lipsei de orizont de dezvoltare profesională, 



sistemul de învăţământ superior medical, apelând la oportunităţile 

superioare ce li se oferă în domeniul clinic medical.  

 

SCOPUL URMĂRIT (MISIUNEA FACULTĂŢII) 

 

Target-ul avut în vedere prin derularea prezentului program strategic este 

acela ca, la finalul mandatului, Facultatea de Medicină să devină (sau măcar să 

fie pe cale să devină): 

- o facultate de prestigiu, cu o poziţie de frunte în cadrul Universităţii 

„Lucian Blaga” din Sibiu, dar şi pe plan naţional şi internaţional; 

- o facultate apreciată pentru resursele umane şi materiale de care dispune; 

- o facultate atractivă pentru absolvenţii de liceu din ţară, dar şi din 

străinătate, cu o ofertă educaţională variată şi de calitate; 

- o facultate ai cărei absolvenţi să aibă un înalt grad de angajabilitate; 

- o facultate cu un mediu academic transparent, colegial, guvernat de 

moralitate şi normalitate, în care oportunităţile de afirmare să fie accesibile 

tuturor fără discriminare, iar deciziile manageriale să fie validate prin 

consultarea periodică a colectivului de cadre didactice şi a reprezentanţilor aleşi 

ai studenţilor. 

 

VALORILE CARE VOR FI PROMOVATE 

 

1. Libertatea academică – menită a garanta dreptul la liberă exprimare şi 

la deplină afirmare a fiecărui cadru didactic sau student al acestei facultăţi. 

2. Responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor asumate – pentru că este 

extrem de important modul în care se implică fiecare, modul în care oricare 

dintre noi, fie student, fie cadru didactic, participă la dezvoltarea şi afirmarea 

facultăţii. 

3. Colegialitate şi colaborare largă pentru binele instituţiei – 

presupunând muncă în echipă şi decizii manageriale transparente, care să nu fie 

impuse de decan în mod autocratic, ci care să aibă girul Consiliului Facultăţii şi 

al conducerii departamentelor. 

4. Moralitate şi normalitate – două condiţii pe care le consider esenţiale 

pentru orice demers constructiv menit a ridica prestigiul facultăţii.  

5. Promovarea valorilor – în condiţii de transparenţă academică, cu 

respectarea criteriilor de performanţă specifice fiecărui domeniu. 

6. Respectarea legalităţii – prin activităţi care să fie în deplină 

concordanţă cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale Cartei 

Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ale Statutului personalului didactic şi ale 

altor norme juridice incidente în domeniu. 

7. O relaţie cadru didactic-student de tip partenerial – în condiţii de 

transparenţă şi colaborare academică. 

 

 

 



 

 

 

DIRECŢII DE ACŢIUNE 

 

OBIECTIVE GENERALE  

 

A. Creşterea calităţii activităţii didactice 

B. Oferirea unui cadru optim pentru derularea activităţilor de 

cercetare 

C. Eficientizarea resursei umane de care dispune facultatea noastră 

D. Dezvoltarea bazei materiale existente 

E. Gestionarea eficientă a resurselor financiare actuale; identificarea 

de resurse noi 

F. Creşterea prestigiului naţional şi internaţional al facultăţii 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE /  

ACŢIUNI PRECONIZATE PENTRU ATINGEREA ACESTOR 

OBIECTIVE 

 

A. Creşterea calităţii activităţii didactice 

 

Pentru atingerea acestui obiectiv general se va avea în vedere: 

- creşterea responsabilităţii cuplului cadru didactic-student, pe tot 

parcursul derulării procesului educaţional; 

- reactualizarea curriculelor existente, în ceea ce priveşte atât activităţile 

de predare, cât şi cele practice; 

- oferirea de materiale bibliografice în format electronic (platformă de e-

learning, acces la blog-uri personale - realizate în scop didactic, dar şi cu scopul 

unei colaborări mai strânse cu studenţii); 

- cunoaşterea nevoilor reale ale studenţilor şi adaptarea activităţilor 

didactice la aceste nevoi; 

- accent sporit pus pe activităţile cu caracter practic, vizând creşterea 

caracterului aplicativ-integrativ al disciplinelor studiate - îndeosebi în domenii 

ce necesită manualitate deosebită (chirurgie, medicină dentară etc.) 

- perfecţionarea continuă a personalului didactic propriu, prin încurajarea 

participării la manifestări ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale; susţinerea 

mobilităţii personalului academic (inclusiv prin finanţare parţială - acolo unde 

este cazul); 

- atragerea personalităţilor de marcă în vederea derulării de activităţi 

didactice în cadrul facultăţii (în calitate de profesor asociat); 

- implementarea strictă a măsurilor de evaluare a calităţii activităţilor 

didactice. 



  

 

B. Oferirea unui cadru optim pentru derularea activităţilor de 

cercetare 

Obţinerea excelenţei în cercetare, în special în domeniul medical, necesită 

o infrastructură solidă, echipe de cercetare cu experienţă şi fonduri cel puţin 

satisfăcătoare. Analiza SWOT de mai sus demonstrează faptul că în acest 

domeniu trebuie acţionat cu prioritate, pentru că rezultatele pozitive nu apar de 

pe o zi pe alta. Planul strategic nu poate promite o rezolvare magică în acest 

sens, dar are în vedere paşi fermi, prin care să se pună bazele unui centru de 

cercetare în domeniul academic medical. În măsura în care va fi posibil, 

activitatea de cercetare ştiinţifică să fie sub coordonarea specială a unui al treilea 

prodecan, fără însă ca ceilalţi prodecani sau conducerile departamentelor să 

renunţe la atribuţiile lor în acest domeniu.   

 

Liniile prioritare de acţiune vor fi: 

- se va pune accentul pe o abordare modernă a cercetării, de tip 

interdisciplinar (prin colaborare între departamente, dar şi cu alte facultăţi din 

cadrul ULBS) şi multicentric (prin colaborare cu alte centre universitare / 

instituţii din ţară sau din străinătate); 

- vor avea prioritate cercetările aplicative, cu posibilitate de punere 

imediată în practică a rezultatelor cercetării, precum şi cele care pot dovedi 

sustenabilitate financiară şi de resurse; 

- definirea obiectivelor/temelor de cercetare pentru fiecare departament, 

după consultări cu organele de conducere ale acestora; 

- corelarea activităţilor de cercetare cu programele de master şi de 

doctorat ce se derulează sau se vor derula în facultatea noastră; 

- organizarea de activităţi de consultanţă/consiliere referitoare la modul de 

redactare a unui grant de cercetare cu şanse sporite de obţinere a finanţării; 

- mediatizarea şi implementarea cerinţelor de natură etică ce stau la baza 

acceptării unui proiect de cercetare pe subiecţi umani;  

- identificarea surselor potenţiale de finanţare şi diseminarea acestor 

informaţii în condiţii de transparenţă absolută, fără discriminări legate de gradul 

didactic sau poziţia ierarhică; 

- sprijin crescut acordat cercetătorilor tineri şi studenţilor implicaţi în 

cercetare; 

- asigurarea cofinanţării granturilor câştigate şi a monitorizării cerinţelor 

juridice şi financiar-contabile ale unor astfel de proiecte (în colaborare cu 

structurile specializate ale ULBS);  

- vor avea prioritate granturile care vor permite o dotare tehnică de nivel 

înalt a laboratoarelor didactice şi/sau a facilităţilor clinice existente (aparatură 

medicală modernă, tehnologie de ultimă oră etc.); 

- recompensarea performanţelor de înaltă competenţă (de exemplu 

premierea în bani a lucrărilor publicate în reviste cotate ISI sau a brevetelor 

obţinute); 



- crearea cadrului necesar pentru diseminarea rezultatelor cercetării 

(organizare de congrese medicale naţionale şi internaţionale, continuarea 

tradiţiei congreselor internaţionale Asklepios organizate de SSMHS - Societatea 

Studenţilor Medicinişti „Hipocrates” Sibiu, susţinere pentru revista Acta Medica 

Transilvanica - incluzând eforturi sporite pentru ridicarea cotaţiei sale);  

- controlul eficienţei cu care sunt cheltuite sumele alocate cercetării. 

Scopul final al acestor demersuri este ca, prin rezultatele obţinute, să 

ridicăm prestigiul facultăţii pe plan naţional şi internaţional şi să realizăm 

încadrarea în categorii superioare la viitoarele evaluări. Îndeosebi Medicina 

trebuie să fie aptă să obţină o urcare de la categoria C la B, cu consecinţe directe 

asupra atractivităţii acestei specializări pentru viitorii absolvenţi de liceu.  

 

C. Eficientizarea resursei umane de care dispune facultatea noastră 

 

Se va urmări: 

- promovarea didactică şi pe linie de cercetare doar pe criterii de 

performanţă; 

- perfecţionarea personalului tehnic şi administrativ implicat în derularea 

procesului didactic; 

- coordonarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice - din punct 

de vedere profesional-ştiinţific, dar şi, acolo unde este necesar (de exemplu 

pentru programe de studiu în limbi străine), pentru obţinerea competenţelor 

lingvistice necesare; 

- susţinerea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile pentru a obţine 

abilitatul, în vederea emergenţei de noi cadre ce pot derula activităţi de 

conducere doctorală.   

- anagajare personal didactic pentru specializarea Farmacie 

 

D. Dezvoltarea bazei materiale existente 

 

Se va urmări în mod prioritar: 

- dotarea superioară a spaţiilor de învăţământ existente (îndeosebi a 

laboratoarelor), preferabil prin autofinanţare în cadrul granturilor de cercetare 

obţinute, dar şi din surse interne; 

- asigurarea materialelor cadaverice necesare pentru derularea activităţilor 

didactice la disciplinele morfologice; 

- efectuarea de demersuri pentru constituirea unei biobaze în cadrul 

facultăţii sau în colaborare cu Direcţia Sanitar-Veterinară a judeţului Sibiu, ca 

suport logistic absolut necesar al activităţilor de cercetare pe animale de 

laborator;  

- asigurarea cu materiale şi reactivi necesare activităţilor practice şi de 

cercetare;  

- în mod special specializarea Farmacie va trebui să fie dotată 

corespunzător, având în vedere că se află la început, taxele de şcolarizare sunt 



relativ mari, deci este foarte probabil ca aşteptările studenţilor să fie la un nivel 

înalt. 

 

E. Gestionarea eficientă a resurselor financiare actuale; identificarea 

de resurse noi 

 

Defalcarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe fiecare facultate, 

preconizată de actuala nouă conducere a ULBS, va constitui cu siguranţă o 

provocare pentru echipa managerială a facultăţii, în condiţiile reducerii locurilor 

bugetate de MECTS, a numărului mare de cadre didactice care funcţionează în 

Facultatea de Medicină.  

Măsurile de gestionare a resurselor financiare se vor axa pe: 

 - o politică de marketing agresivă, derulată de urgenţă, în paralel cu 

activităţile desfăşurate la nivel de ULBS în acest sens (cu care va trebui să ne 

sincronizăm), cu scopul atragerii absolvenţilor de liceu din acest an către 

specializările din oferta noastră educaţională; pe termen lung, adresabilitatea 

crescută va putea decurge din creşterea prestigiului facultăţii, precum şi din 

lărgirea/diversificarea ofertei educaţionale; 

- atragerea studenţilor prin promovarea unei relaţii corecte dintre cadrele 

didactice şi studenţi, a posibilităţii de a beneficia de burse sau de alte facilităţi, 

precum şi a posibilităţii reale de a participa la procesul decizional (în cadrul 

Consiliului Facultăţii şi al Senatului ULBS); 

- corelarea ofertei educaţionale cu nevoile pieţei va face mai atractivă 

facultatea noastră; în acest sens se impune acordarea unei atenţii deosebite 

evaluărilor periodice ale specializărilor existente (acreditare, evaluare ARACIS), 

susţinerii noii specializări de Farmacie şi intensificării eforturilor de a promova 

o ofertă educaţională în limba engleză (dosarul se află în stadiu avansat; există 

posibilitatea cooptării de tineri din Uniunea Europeană, dar mai ales din ţări 

asiatice); 

- investigarea oportunităţii derulării unor programe de studiu din 

domeniul medical în limba germană şi, poate, în limba franceză, atât în cazul 

studiilor de licenţă, cât şi în cazul celor postuniversitare; 

- în anii care urmează va fi necesară o politică de promovare a cadrelor 

didactice tinere care vor putea obţine abilitatul şi care vor putea astfel duce mai 

departe şcoala doctorală medicală sibiană; 

- nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere atragerea intensivă de surse 

externe de finanţare, preferabil prin obţinerea de finanţări în cadrul proiectelor 

de cercetare - element care, după cum am punctat deja, este o prioritate a 

programului strategic. 

 

 

 

F. Creşterea prestigiului naţional şi internaţional al facultăţii 

 



Creşterea vizibilităţii şi recunoaşterii naţionale şi internaţionale a facultăţii 

se va realiza prin: 

- organizare de manifestări ştiinţifice medicale în Centrul Universitar 

Sibiu; 

- ridicarea calitativă a nivelului de pregătire şi instruire a medicilor 

rezidenţi; 

- publicarea rezultatelor cercetărilor derulate sub egida facultăţii şi 

universităţii în reviste de largă recunoaştere; 

- participări la manifestări ştiinţifice şi comunicarea de lucrări ştiinţifice 

cu aceste prilejuri; 

- extinderea colaborării cu organismele profesionale din domeniul medical 

(Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, 

OAMMR, OTDR, Colegiul Farmaciştilor din România), cu implicare crescută în 

furnizarea de activităţi de predare cu valoare de educaţie medicală continuă; 

- relaţii de colaborare cu toate facultăţile şi universităţile de profil din ţară; 

relaţii cât mai diverse cu cele similare din străinătate; 

- mărirea numărului de profesori asociaţi invitaţi, în cadrul tuturor 

departamentelor; 

- obţinerea unei clasificări superioare în context naţional şi internaţional la 

nivelul tuturor specializărilor  

- schimburi ERASMUS – studenţi şi personal didactic 

Elementul de bază pe care trebuie clădit prestigiul acestei facultăţi trebuie 

să fie calitatea corpului didactic şi de cercetare, reflectată într-o relaţie de tip 

modern cu studenţii acestei facultăţi. Vizibilitatea şi recunoaşterea sa vor 

decurge firesc din calitatea umană a absolvenţilor noştri, care vor purta în 

sufletul lor toată viaţa această alma mater. Modul în care ei s-au realizat în viaţă 

constituie dovada vie că ne-am făcut treaba cum se cuvine; nu există reclamă 

mai puternică decât aceasta. 

 

            DECAN 

                                      Prof. univ. dr. Mihaela CERNUȘCĂ-MIȚARIU 

 

 

Sibiu, 01 septembrie 2016 

 


