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Universitatea de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie din Târgu Mureș (UMFST),
o universitate pentru Europa
În urma publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern
nr. 735/2018, s-au finalizat procedurile juridice de comasare
a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
(UMFTGM) cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș
(UPM).
Începând cu data de 20 septembrie 2018, denumirea oficială a
Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș devine
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din
Târgu Mureș (UMFST). Denumirea în limba engleză devine
University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology
of Târgu Mureş.
Toate structurile academice și administrative ale UPM
devin parte integrantă a UMFST, administrațiile celor două
universități care au fuzionat începând deja activitățile specifice
de organizare a activității în noua formă de organizare.
În actuala sa structură, UMFST are 10.726 de studenți (în
programele de studii de licență, master, doctorat, rezidențiat
și alte forme de pregătire), 35 de programe de studii de
licență, 33 de programe de masterat și 7 domenii de doctorat.
Personalul UMFST numără în prezent 1.233 de angajați din
care 739 de cadre didactice și 494 de persoane încadrate ca
personal didactic auxiliar și nedidactic.
Principalele preocupări ale conducerii UMFST în perioada
imediat următoare sunt legate de demararea în bune condiții
a noului an universitar, rezolvarea problemelor administrative
stringente pentru a menține funcționalitatea noii structuri
academice și armonizarea principalelor reglementări care
guvernează funcționarea universității.
Punerea în practică a procesului de fuziune are la bază
hotărârile celor două senate, documente publice care conțin
prevederi concrete agreate de ambele universități.
Reiterez pentru fiecare membru al comunității academice
UMFST, studenți și cadre didactice, că în urma fuziunii,
activitatea didactică se va desfășura în cadrul acelorași
programe de studii în care studenții au fost admiși și în
cadrul acelorași facultăți. Cadrele didactice își vor desfășura
activitatea conform statelor de funcții aprobate pentru anul
universitar 2018-2019. Procesul fuziunii este, în primul rând,
unul de natură administrativă, astfel încât nu vor exista niciun
fel de perturbări în activitatea didactică. De asemenea, vă
informez că nu sunt argumente financiare care să inducă
temeri legate de o eventuală diminuare a drepturilor salariale,
nici pentru salariații care au aparținut UMFTGM și nici pentru
cei care provin de la UPM.

Totodată, menționez faptul că UMFST își menține integral
atât statutul de UMF tradițional, alături de celelalte cinci
UMF-uri din țară, precum și cel de universitate multiculturală,
așa cum a fost definit el în Legea Educației Naționale nr.
1/2011. Prin urmare, nu există niciun motiv de îngrijorare, nici
pentru diminuarea rolului UMFST în învățământul medical
din România și nici pentru funcționarea în bune condiții a
învățământului în limba maghiară. De altfel, aceste două
elemente au stat la baza întregului proces de negociere și
sunt prevăzute în mod explicit în hotărârile celor doua senate.
Sper din toată inima ca fiecare să fiți parte a acestei construcții
complexe.
Rector UMFST Târgu Mureș
Prof. dr. Leonard Azamfirei
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Bine aţi venit!
“Fugit irreparabile tempus” (Vergiliu, Georgica). Da,
vremea a trecut, lucrurile s-au schimbat, visele s-au
concretizat în fapte. Cu toţii, medici, farmacişti sau
stomatologi v-aţi tras seva cunoaşterii şi v-aţi clădit
personalitatea în Alma mater marisiensis.
Indiferent unde vă aflaţi – cabinete medicale, spitale,
farmacii, institute de cercetare, fabrici de medicamente
– menirea voastră este să alinaţi suferinţa omenească.
Formarea voastră profesională, statutul actual sunt legate
intrinsec de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe
și Tehnologie din Târgu Mureş. Succesul dumneavoastră,
reuşita în carieră, precum şi fiecare „mulţumesc” rostit
de un pacient sunt în egală măsură rodul locului în care
aţi învăţat, aţi iubit intens, aţi suferit uneori şi v-aţi trăit
din plin tinereţea.
Alma mater vă aşteaptă să reveniţi - şi numai cu gândul
sau răsfoind paginile prin care încercăm să ajungem mai
repede la voi. Încrederea şi speranţa sădite în sufletele
voastre au creat o mare familie. Sunteţi întotdeauna
bineveniţi acasă.
Prof. univ. dr. Camil Vari
Prorector UMST Târgu Mureș
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Ziua Națiunilor la UMFST Târgu Mureș
Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST)
din Târgu Mureş a arborat, în data de 1 octombrie 2018, pentru a marca
deschiderea anului universitar, drapelele celor 50 de țări din care provin
cei 700 de studenţi străini, precum şi pe cele ale României şi Uniunii
Europene, în cadrul evenimentului Ziua Naţiunilor.
„Sunteţi bine-veniţi la acest eveniment deosebit. Sunteţi cei pentru
care am pregătit acest moment deosebit. 50 de ţări în acelaşi loc este o
oportunitate deosebită pentru voi, pentru că România trebuie să devină
pentru voi a doua voastră ţară, a doua voastră casă, fiindcă veţi petrece aici
următorii şase ani. Cred că această sărbătoare pe care o inaugurăm astăzi
va fi o sărbătoare cu care vom „recidiva”. Vă pot promite că în fiecare an,
la începutul anului universitar, aceste drapele se vor ridica pentru fiecare
dintre voi, în semn de preţuire, în semn de respect pentru ţările pe care
le reprezentaţi. Trebuie să fiţi pentru noi ambasadorii României în ţările
din care proveniţi. Aceasta este rugămintea pe care v-o fac, aceasta este
dorinţa pe care o am, pentru a reprezenta acolo de unde sunteţi ţara care
vă va adopta pentru următorii ani, poate mai bine decât noi. Vă mulţumesc
pentru ce veţi face pentru această ţară, pentru acest oraş, pentru această
universitate”, a declarat rectorul UMFST Târgu Mureş, profesor doctor
Leonard Azamfirei.
Prorectorul UMFST Târgu Mureș, prof. dr. Angela Borda, le-a transmis un
mesaj de bun venit studenților și le-a prezentat acestora o parte dintre
avantajele pe care UMFST Târgu Mureș le oferă.
„Cred că este o idee minunată, nu doar pentru că astfel îi întâmpinăm pe
studenții și profesorii noștri internaționali, dar este o dovadă a faptului că
Universitatea noastră este orientată internațional. Să nu uităm și studenții
internaționali care vin cu ERASMUS; ei sunt aproape 100 care vin anual
să studieze un semestru sau chiar un an întreg. Avem și multe colaborări
internaționale, un buget generos pentru voi, buget care poate fi folosit
pentru programe de mobilitate, practică în timpul verii și vă invităm să
beneficiați de aceste avantaje imense”, a subliniat ea.
Prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa, a transmis că prin această
manifestare, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din
Târgu Mureş a dovedit că este un exemplu elocvent de multiculturalism,
implicând coexistenţa mai multor culturi diferite în această instituţie.
„Participând la acest eveniment unic şi înălţător, de arborare a drapelelor
a 51 de state plus cel al Uniunii Europene, nu am nicio îndoială că UMFST
Târgu Mureş îşi va păstra caracterul multicultural”, a arătat prefectul
județului Mureș.
La această manifestare a participat şi ambasadoarea Regatului Norvegiei
în România, Lise Nicoline Kleven Grevstad, care a felicitat UMFST Târgu
Mureş pentru iniţiativa arborării celor 51 de drapele.
„Sunt foarte impresionată să văd toate aceste steaguri aici. Este o mare
plăcere să mă aflu aici și o onoare să particip la deschiderea noului an
academic în Târgu Mureș. Educarea tinerilor este cea mai bună investiție
pe care o putem face pentru viitorul nostru. Este un beneficiu pentru
fiecare dintre noi, dar și pentru întreaga societate. O educație bună
este cărămida de bază pentru sustenabilitate și prosperitate, fiind baza
competitivității oricărei țări și reprezentând lupta împotriva sărăciei și
diminuarea inegalității sociale. De aceea mă bucur să mă aflu astăzi aici,
în frumosul oraș Târgu Mureș și să mă văd cu atât de mulți studenți. Sunt
sigură că abia așteptați să începeți o nouă etapă din viața voastră. Din
proprie experiență, vă spun că va fi o muncă intensă, multe ore de studiat
și citit, dar va aduce și multe recompense și distracție”, le-a transmis
ambasadoarea Regatului Norvegiei în România studenților internaționali.
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EXPERIENŢA NUMITĂ UMFST
Elena Martinez Henriquez (Fărcaş):
„UMFST Târgu Mureș m-a învăţat să fiu corectă,
strictă și conștiincioasă”
Reporter: Pentru început, vă rugăm să ne faceți o scurtă
prezentare a dumneavoastră. În ce an ați absolvit Universitatea
de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș,
ce specialitate v-ați ales, de ce ați ales-o și unde vă desfășurați
în prezent activitatea?
Elena Martinez Henriquez: Numele meu este Elena Martinez
Henriquez şi am absolvit Universitatea de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie din Târgu Mureș în anul 2012. În semestrul
doi din ultimul an mi-am dorit să ma îndrept spre o carieră în
industria farmaceutică şi am profesat un an de zile la Sandoz,
în calitate de Supervizor Producţie. Am fost contactată
pe parcursul acelui an de doamna prof. Marianne Fillet,
directorul Laboratorului de Analiza Medicamentului (LAM) de
la Universitatea din Liège. Dânsa mi-a propus o bursă pentru
efectuarea unui doctorat în laboratorul său.
Rep.: Ce motive v-au determinat să profesați în străinătate?
Cum decurge o zi din viața profesională?
E.M.H.: Mereu mi-am dorit să fac un doctorat pentru a-mi
aprofunda cunoştinţele. În plus, imi place foarte mult limba
franceză şi propunerea doamnei prof. Marianne Fillet mi s-a
părut de nerefuzat în acel moment. Eu avusesem deja un prim
contact cu LAM, deoarece am beneficiat de o bursă Erasmus
de plasament şi mi-am efectuat lucrarea de licenţă în acelaşi
laborator. Ştiam că este foarte bine echipat şi că se investeşte
foarte mult în cercetare în Belgia. O zi din viaţa profesională

poate însemana ore
de muncă în laborator,
dezvoltare şi validare de
metode analitice, ore de
predare/formare sudenţi,
participări la congrese
plus întâlniri frecvente cu
prof. Marianne Fillet care
m-a ghidat neîntrerupt şi
care m-a susţinut foarte
mult.
Rep.: Dacă ar trebui să
luați totul de la capăt, ați
alege aceeași cale?
E.M.H.: În mod cert aş
alege aceeaşi cale. Am
învăţat foarte multe,
am reuşit să-mi susţin
în luna aprilie teza de
doctorat şi în Belgia miam întâlnit soţul. A fost dificil să trăiesc departe de ţara mea,
de familie şi prieteni, însă cred că această experienţă m-a ajutat
foarte mult. Am reuşit să-mi dezvolt spiritul analitic, am avut
libertatea de a-mi expune părerea, am fost susţinută mult de
doamna prof. Fillet, am participat la congrese internaţionale
de mare anvergură, mi-am îmbunătăţit mult limba franceză,
dar şi limba engleză, căci am prieteni din toate colţurile lumii :
Tunisia, China, Australia, Olanda, Chile, Italia, Germania.
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Rep.: Aveți nemulțumiri legate de profesia dumneavoastră.
Dacă da, care ar fi acestea?
E.M.H.: Cred că profesia de farmacist este cea mai frumoasă.
Nu-mi pare rău că am pornit pe această cale.
Rep.: Care sunt cele mai mari satisfacții profesionale și
personale?
E.M.H.: Au fost multe momente frumoase oferite de munca
desfăşurată în cercetare, începând cu obţinerea bursei de
la Fondul Naţional de Cercetare din Belgia, continuând cu
articolele publicate în calitate de prim autor în reviste cu un bun
factor de impact, primele conferinţe susţinute la congrese şi
culminând cu susţinerea tezei de doctorat. Şi pe plan personal
am avut noroc. În Belgia mi-am cunoscut soţul (spaniol) şi am
şi reuşit să-l conving cât de frumoasă este România. De altfel,
ne-am căsătorit în Făgăraş.
Rep.: Cum ați descrie experiența UMFST Târgu Mureș pentru
un viitor student și ce recomandări aveți pentru tinerii aflați
la început de carieră?
E.M.H.: UMFST Târgu Mureș este o universitate de prestigiu.
Îmi este foarte dragă şi am avut norocul de a învăţa de la
profesori devotaţi şi foarte buni. Domnul prof. Curticapean a
fost îndrumătorul nostru de an şi dânsul mi-a deschis „poarta”
spre această carieră. Îi sfătuiesc pe studenţi să întrebe cât mai
mult, să profite de orice şansă li se oferă şi să-şi dorească să fie
cât mai buni.
Rep.: Cum v-a influențat UMFST Târgu Mureș viața profesională
și personală?
E.M.H.: UMFST Târgu Mureș m-a învăţat să fiu strictă, corectă
şi să fac totul cu multă conştiinciozitate. Am avut parte de
nişte profesori minunaţi care s-au străduit mult să modeleze o
generaţie performantă.
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Rep.: Care este cea mai plăcută amintire legată de
Universitatea noastră?
E.M.H.: Îmi amintesc cu foarte mare drag de doamna prof.
Silvia Duşa. Şi cea mai placută amintire este seara de colinde
pe care am organizat-o în anul IV. Este cea mai frumoasă şi mai
emoţionantă tradiţie.
Rep.: Care considerați că ar fi direcțiile pentru creșterea
vizibilității internaționale a UMFST Târgu Mureș? Ați dori să
vă implicați în acest proces de creștere a prestigiului la nivel
internațional?
E.M.H.: Cred că este foarte important ca studenţii să profite de
orice şansă li se oferă pentru a merge şi a studia în străinătate.
Cred sincer că avem posibilitatea de a face multe lucruri bune
împreună. Cred că avem nevoie de studenţi care să meargă
în ţările care investesc mult în cercetare şi să vină înapoi cu
idei noi, cu idei bune. Să se întoarcă în ţară, să fie susţinuţi
şi să colaboreze între ei pentru a putea ajunge să fim şi noi
competitivi la nivel internaţional. Mi-aş dori să mă implic în
acest proces.
Rep.: La final, vă rugăm să transmiteți un mesaj foștilor
profesori și colegi.
E.M.H.: În primul rând, aş dori să-i mulţumesc domnului prof.
Augustin Curticăpean pentru susţinerea şi pentru indicaţiile
preţioase oferite pe parcursul anilor de studiu, precum şi
ulterior. Toţi profesorii mi-au fost dragi şi le mulţumesc pentru
munca şi efortul dânşilor. Foştilor colegi le mulţumesc pentru
frumoşii ani petrecuţi împreună şi le doresc multe reuşite pe
plan profesional şi personal şi sper sa-i revăd pe toţi la întâlnirea
de 10 ani.

EXPERIENŢA NUMITĂ UMFST
arătat a fi alegerea potrivită. Ziua mea începe cu vizita pe care
o fac împreună cu un medic primar. În funcție de program, mă
ocup de internări sau intru în sala de operații. M-am bucurat să
văd că medici primari cu experiență mi-au acordat încredere.
Planul meu este să revin în țară și să construiesc ceva aici, dacă
sistemul nu îmi pune piedici.
Rep.: Cum ați descrie experiența UMFST Târgu Mureș pentru
un viitor student și ce recomandări aveți pentru tinerii aflați
la început de carieră?
A.C.: UMFST Târgu Mureș a reprezentat o experiență frumoasă.
UMFST m-a învățat că nimic nu este imposibil. Medicina este ca
ușa de la intrarea principală, grea și frumoasă.

Alexandru Cioarec: „Medicina este ca ușa de la
intrarea în UMFST Târgu Mureș: grea și frumoasă”
Reporter: Pentru început, vă rugăm să ne faceți o scurtă
prezentare a dumneavoastră. În ce an ați absolvit Universitatea
de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș,
ce specialitate v-ați ales, de ce ați ales-o și unde vă desfășurați
în prezent activitatea?
Alexandru Cioarec: Am absolvit UMFST Târgu Mureș în anul
2016. La vârsta de 14 ani, prin clasa a VII-a, la orele de biologie,
mi-am dat seama că mă atrage studiul corpului uman. Am fost
mereu pasionat să văd cum funcționează lucrurile, de la jucării
și alte lucruri din jurul meu, astfel încât am început prin a strica
lucruri încercând să vad cum funcționează, apoi le reparam.
Când eram la liceu mi-am dorit să îmi lărgesc orizonturile spre
informatică și fizică (mecanică). Am oscilat între inginerie
auto și medicină, însă medicina venea puțin mai natural. Am
dat examenul de admitere la medicină și am fost admis fără
loc, însă prin suplimentarea locurilor am reușit să intru la taxă.
La admitere simțeam că poate locul meu nu este încă acolo.
M-am prezentat în tricou și pantaloni scurți, când toată lumea
era formală. Nu mă consideram inferior din punct de vedere
intelectual, ci mi se părea că nu sunt destul de harnic pentru
medicină. Acest sentiment a durat până când am început să
studiem anatomia, mai precis plămânul. Domnul profesor ne-a
adresat o întrebare la care colegii mei cu note mari la admitere
nu au răspuns. Eu mi-am amintit de o scenă dintr-un film, mi-am
făcut curaj și am răspuns. Din anul doi am intrat la buget și pot
spune că cel mai mult contează pasiunea și răbdarea.

Rep.: Care este cea mai plăcută amintire legată de
Universitatea noastră?
A.C.: Îmi amintesc cu drag de petrecerile din cămin, de
provocările și experiențele prin care care am trecut. Cei șase ani
de facultate te schimbă. Crești, evoluezi, ești pregătit pentru
viață. Ai parte de profesori buni și foarte buni, oameni dedicați
profesiei. În opinia mea, ar trebui reintroduse examenele
orale, astfel încât profesorul să poată verifica capacitatea de
înțelegere a studentului, nu doar cea de memorare.
Rep.: Care considerați că ar fi direcțiile pentru creșterea
vizibilității internaționale a UMFST Târgu Mureș? Ați dori să
vă implicați în acest proces de creștere a prestigiului la nivel
internațional?
A.C.: Cred cu tărie că studenții străini și noile generații pot
aduce o schimbare. Programele de tip Erasmus, congresele și
conferințele internaționale, campusul universitar sunt foarte
importante pentru creșterea vizibilității Universității la nivel
internațional.

Rep.: Ce motive v-au determinat să profesați în străinătate?
Cum decurge o zi din viața profesională?
A.C.: Am ales să plec din țară pentru că mi-am dorit să am
acces la tehnică medicală nouă, să învăț lucruri noi și să mă
dezvolt din punct de vedere profesional. Am ales Germania
pentru că sistemul de rezidențiat este foarte flexibil și poți
schimba oricând specialitatea. Am evitat germana dar am
ajuns la concluzia că este compromisul perfect. A contat și
partea financiară, dar banii trebuie să fie un produs secundar
al dezvoltării personale, nu un scop. Inițial, am plecat în Koln
iar apoi s-a ivit o oportunitate în Dortmund, unde am locuit trei
luni în spital. Nu a fost ușor, dar acum satisfacțiile sunt mari. Am
început cu ortopedia care, deși nu a fost prima mea opțiune, s-a
9

EXPERIENŢA NUMITĂ UMFST
Delia Aranka Fancsali:
„UMFST
Târgu
Mureș
m-a
ajutat și m-a
ambiționat să
devin un medic
competent”
Reporter:
Pentru
început,
vă
rugăm să ne faceți
o scurtă prezentare
a dumneavoastră. În ce
a
n
ați absolvit Universitatea de
Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, ce
specialitate v-ați ales, de ce ați ales-o și unde vă desfășurați în
prezent activitatea?
Delia Aranka Fancsali: Am absolvit Universitatea de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie în anul 1998. După examenul
de Rezidențiat am ales specialitatea Management și Sănătate
Publică, dar visul meu a fost să lucrez ca medic în relație cu
bolnavii, așa că după doi ani am dat din nou examenul de
Rezidențiat și am devenit specialist în Neonatologie. Am lucrat
ca medic specialist la Centrul Medical Nova Vita, apoi am plecat
în Germania ca medic rezident pe Pediatrie. În prezent, lucrez
ca medic primar pediatru la Clinica din Soest, Germania.
Rep.: Ce motive v-au determinat să profesați în străinătate?
Cum decurge o zi din viața profesională?
D.A.F.: Motive personale și profesionale: salariul, posibilitatea
de a face a doua specializare, infrastructura și aparatura cu
care sunt dotate spitalele, accesul pacienților la investigații și
tratamente, programul de lucru, posibilitatea de a participa la
cursuri de specializare, modalitatea de examinare.
Programul de lucru al unei zi obișnuite începe la ora 8.30
și se încheie la ora 16.00 sau 17.00. Cu internări, investigații,
externări, transfer pacienți (copii) la alte clinici, dacă este
cazul, pacient care este însoțit de medic. În cazul în care am
gardă, aceasta poate fi de 12 ore, cu începere la ora 14.00 și
terminare dimineața, la ora 8.00, după care ziua este liberă.
De când sunt medic primar asigur și a doua linie de gardă la
domiciliu. Gărzile și orele lucrate peste programul normal de
lucru sunt compensate cu bani sau cu zile libere.
Rep.: Dacă ar trebui să luați totul de la capăt, ați alege aceeași
cale?
D.A.F.: Da, cred că aș alege aceeași cale, deoarece satisfacțiile
profesionale și personale sunt deosebite.
Rep.: Aveți nemulțumiri legate de profesia dumneavoastră.
Dacă da, care ar fi acestea?
D.A.F.: O singură nemulțumire aș avea. Mi-aș fi dorit să lucrez
într-un centru de terapie intensivă pentru prematuri și nounăscuți.
Rep.: Care sunt cele mai mari satisfacții profesionale și
personale?
D.A.F.: Faptul că am reușit să fac și a doua specializare pe
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Pediatrie, lucru pe care mi l-am dorit de când locuiam în
România. Accesul la informație, aparatură și tehnică medicală
este diferit față de România, ceea ce îmi permite să acord
asistență și îngrijiri medicale la alt nivel. Din punct de vedere
personal, programul de lucru, deși foarte încărcat și cu
responsabilitate foarte mare, și venitul, îmi permit să îmi
organizez timpul altfel, îmi permit accesul la lucruri pe care
acasă, în România, nu mi le-aș fi permis. Copiii mei beneficiază
de un alt sistem de învățământ, unul mai deschis către nevoile
lor.
Rep.: Cum ați descrie experiența UMFST Târgu Mureș pentru
un viitor student și ce recomandări aveți pentru tinerii aflați
la început de carieră?
D.A.F.: A fost o experiență plăcută și necesară în devenirea mea
profesională. Ce le recomand tinerilor la început de carieră? Să
învețe, să citească, să facă cât mai multe gărzi, să fie deschiși și
curioși, empatici, pentru că numai astfel poți deveni ceea ce îți
dorești: un medic adevărat, apropiat de pacienți și orientat în
a acorda îngrijiri medicale. Și să nu uite de viața lor personală.
Rep.: Cum v-a influențat UMFST Târgu Mureș viața profesională
și personală?
D.A.F.: M-a ajutat și m-a ambiționat să devin ceea ce sunt, un
medic competent.
Rep.: Care este cea mai plăcută amintire legată de
Universitatea noastră?
D.A.F.: Viata din cămine, colegii cu care mi-am petrecut șase ani
de zile, am împărțit și bune, și rele, am avut emoții la examene,
ne-am bucurat de reușite și am legat prietenii.
Rep.: Care considerați că ar fi direcțiile pentru creșterea
vizibilității internaționale a UMFST Târgu Mureș? Ați dori să
vă implicați în acest proces de creștere a prestigiului la nivel
internațional?
D.A.F.: Pregătirea unor medici competenți și deschiși la nou,
schimburi de experiență profesională la nivel de cadre didactie,
medici și studenți între universități mai mari și mai mici, dar
și între clinici universitare, acces facil la informații legate de
UMFST Târgu Mureș, organizarea de întâlniri între absolvenți
ai UMFST. La a doua întrebare, momentan îmi este greu să vă
răspund.
Rep.: La final, vă rugăm să transmiteți un mesaj foștilor
profesori și colegi.
D.A.F.: Le doresc multa sănătate și putere de muncă, să fie
alături de studenți în devenirea lor ca medici.
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Centru de cercetare unic în România
Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice
(CCAMF), cu un profil de cercetare unic, axat pe patologia
cardiovasculară și neurologică, a fost inaugurat în anul 2016, în
urma unei investiții de aproximativ 10 de milioane euro. Centrul
a fost realizat printr-un proiect european, având o suprafață
de peste 4.000 de metri pătrați și peste 400 echipamente de
cercetare, 10 dintre acestea fiind foarte rare sau chiar unice
în România. El oferă posibilitatea cercetării de înalt rang în
genetică, biologie celulară și moleculară, dar și imunologie.
În luna iunie 2018, cercetători de renume din mai multe
țări europene s-au reunit la CCAMF cu scopul de a discuta
noi oportunități de colaborare în proiecte de cercetare
europene comune. Invitaților le-a fost prezentat Centrul și
echipamentele de cercetare extrem de performante de care
dispune, specialiștii arătându-se impresionați de infrastructura
de cercetare. Totodată, aceștia au apreciat campusul
UMFST, despre care au spus că se aseamănă cu campusurile
universitare americane.
Centrul de Simulare și Abilități Practice, acreditat internațional
UMFST Târgu Mureș deține cel mai modern Centru de
Simulare și Abilități Practice. Înființat în anul 2012 la inițiativa
rectorului UMFST, prof. dr. Leonard Azamfirei, din dorința de
a crea noi oportunități moderne de învățare pentru studenți
pentru dezvoltarea abilităților practice folosind simulatoare
medicale si scenarii clinice standardizate, acest Centru, de la
înființare și până în prezent, a instruit studenți în peste 17.000
de proceduri. Recent, Centrul de Simulare și Abilități Practice
a fost acreditat de către Societatea Europeană de Simulare
în Domeniul Medicinei ca centru de pregătire în simularea
medicală, pentru perioada 2018-2022, acesta fiind primul și
singurul centru acreditat internațional din România.
Manifestare științifică de excepție în domeniul patologiei
pediatrice
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Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie,
împreună cu Clinica Pediatrie I a Spitalului Clinic Județean de
Urgență, a organizat, în perioada 13 – 15 septembrie 2018,
la Facultatea de Farmacie din cadrul UMFST Târgu Mureș,
manifestările științifice „Abilități de Comunicare cu Pacientul
Pediatric” și „Tendințe Moderne în Pediatrie”.
Cu acest prilej, a avut loc lansarea Softskills in Pediatrics care
prezintă rezultatele unui proiect de cercetare derulat în cinci
țări europene: România, Ungaria, Italia, Spania și Germania.
Finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului
Erasmus+, proiectul și-a propus să îmbunătățească educația
pediatrică prin dezvoltarea de noi abilități pentru medici care
să corespundă tendințelor actuale și să implementeze strategii
moderne de predare și evaluare a abilităților de comunicare
în pediatrie, atât în ceea ce privește comunicarea între medic
și pacientul pediatric, cât și în privința comunicării în relația
medicului cu părintele pacientului pediatric.

Oferta educațională a UMFST Târgu Mureș, prezentată la
Geneva
O delegație a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu
Mureș, formată din prof. dr. Angela Borda, prorector Relații
Internaționale, și conf. dr. Andrada Loghin, a participat,
în perioada 11-14 septembrie 2018, la Conferinţa Asociaţiei
Europene pentru Educaţie Internaţională - EAIE 2018, de la
Geneva, Elveția, cu scopul de a promova oferta educațională
a UMFST Târgu Mureș, de a crește vizibilitatea internațională
a Universității și pentru a stabili noi parteneriate educaționale
și de cercetare științifică cu țări din întreaga lume. Organizat
sub egida Consiliului Naţional al Rectorilor din România şi cu
sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale, pavilionul „Study
in Romania” este o iniţiativă destinată internaţionalizării
învăţământului superior românesc.

Workshop internațional - Medicina tradițională chineză
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie din Târgu Mureș, prin Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic,
organizează, în premieră, în perioada
12 – 16 noiembrie 2018, la Centrul
Avansat de Cercetări Medicale şi
Farmaceutice, un workshop
internațional
despre
medicina tradițională
chineză cu accent pe
acupunctură și

managementul durerii.
Printre temele abordate în cadrul workshop-ului se numără:
• istoria medicinei tradiționale chineze;
• utilizarea procedurilor medicinei tradiționale chineze
pentru îmbunătățirea stării generale de sănătate;
• aplicarea procedurilor de acupunctură pentru sănătate, în
general, și pentru managementul durerii: beneficii și limite;
• micro-acupunctura, terapia prin masaj Tui Na, terapia
cu ventuze/aspirație și terapia prin activarea punctelor de
presiune;
• direcții de integrare a medicinei tradiționale chineze în
România și medicina occidentală privind managementul
durerii etc.
Detalii: www.tcm.UMFSTtgm.ro.

Prima conferință internațională de medicină
personalizată, la UMFST Târgu Mureș
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe
și Tehnologie din Târgu Mureș va organiza, în
perioada 12 – 13 decembrie 2018, prima conferință
internațională din Sud-Estul Europei de medicină
personalizată „First International Conference on
Innovations in Population Health and Personalized
Medicine”, cu participarea a numeroși specialiști din
întreaga lume.
„First International Conference on Innovations in
Population Health and Personalized Medicine” va
deschide porțile spre cea mai modernă formă de
medicină care se practică astăzi la nivel internațional,
lectorii de prestigiu din Europa, SUA, Canada, China
și Coreea prezentând cele mai noi și remarcabile
descoperiri și progrese din domeniu, precum și
direcții de cercetare și inovare.
Informații suplimentare se pot obține la adresa de
e-mail: conference@iphpm.org.
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Acta Biologica Marisiensis
UMFST Târgu Mureș anunță lansarea revistei Acta Biologica
Marisiensis. Revista se focusează asupra cercetării științifice de
înaltă calitate și își propune să abordeze teme din diferite ramuri
ale științelor biologice: botanică, biochimie, farmacognozie,
fitochimie, biologie celulară și moleculară, genetică, ecologie,
microbiologie. Acta Biologica Marisiensis se adresează
întregii comunități academice de specialiști și cercetători care
activează în diferite domenii ale științelor biologice, cu scopul
de a oferi cele mai recente evoluții în domeniul lor de activitate.
În prezent, revista apare de două ori pe an. Primul număr al
revistei este disponibil atât în print, cât și online la adresa:
https://abmj.ro/.
Acta Stomatologica Marisiensis
UMFST Târgu Mureș anunță lansarea revistei Acta
Stomatologica Marisiensis în care sunt publicate articole
științifice în limba engleză din domeniul medicinei dentare.
Acta Stomatologica Marisiensis îl are ca editor șef pe prof.
univ. dr. Mircea Suciu. În prezent, revista apare de două ori pe
an. Primul număr al revistei este disponibil atât în print, cât și
online la adresa: https://asmj.ro/.
Acta Stomatologica Marisiensis se focusează asupra cercetării
științifice de înaltă calitate și își propune să abordeze toate
ramurile medicinei dentare. Revista nu exclude cercetarea
în domeniul nanomaterialelor, biotehnologiei sau ingineriei
medicale.
The Journal of Critical Care Medicine, inclusă în prestigioasa
bază de date PudMed
The Journal of Critical Care Medicine, publicație științifică a
Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, a fost
indexată în prestigioasa bază de date internațională PubMed
care conține articole științifice din domeniul biomedical și al
științelor vieții și care este administrată de către United States
National Library of Medicine (NLM).
Înființată în anul 2015, revista are 4 numere pe an și publică
articole științifice în limba engleză din domeniul medicinii
bolnavului critic. Standardele ridicate ale articolelor acceptate
spre publicare în cele 14 numere publicate până în prezent și
respectarea cu strictețe a normelor de etică în cercetarea
științifică au făcut ca revista să fie indexată în 2017 în Emerging
Sources Citation (Web of Sciences) - Clarivate Analytics și să
devină membru COPE (Committee on Publication Ethics) în
2016. În prezent, revista îl care ca editor șef pe rectorul UMFST,
prof. dr. Leonard Azamfirei, și ca managing editor pe conf.
dr. Cosmin Moldovan. În consiliul editorial sunt personalități
de prim rang ale medicinii mondiale din domeniile terapiei
intensive, neurologiei, cardiologiei, chirurgiei, medicinei de
urgență, bolilor infecțioase și ginecologiei.
Includerea revistei în baza de date PubMed va conferi acesteia
și implicit Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
o vizibilitate internațională mult crescută, fapt care se va regăsi
în numărul de citări ulterioare.
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UMFST Târgu Mureș lansează studioul multimedia
UMFST Live
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
din Târgu Mureș anunță lansarea studioului multimedia
UMFST Live care este dotat cu aparatură de ultimă generație
și care permite realizarea de emisiuni educative, buletine de
știri și dezbateri menite să promoveze proiectele, activitățile
și evenimentele Universității, dar și să evidențieze dinamica
academică, interacțiunea cu studenții și deschiderea
internațională.
Primele emisiuni în noul studio UMFST Live au fost deja
realizate, avându-l ca invitat pe rectorul UMFST Târgu Mureș,
prof. dr. Leonard Azamfirei, temele abordate referindu-se la
internaționalizarea Universității, parteneriatul dintre UMFST
Târgu Mureș și Ministerul Afacerilor Externe, fuziunea
UMFST-UPM, acreditarea internațională a Centrului de
Simulare și Abilități Practice, examenul de admitere din 2018
și Universitatea de Vară pentru Elevi.
Pentru a urmări emisiunile UMFST Live, vă invităm să
accesați site-ul: https://live.UMFSTtgm.ro/.

Peste 900 de absolvenți au rostit jurământul lui
Hipocrate în Piața Teatrului
UMFST Târgu Mureș a organizat, în data de 15 iunie
2018, în Piața Teatrului din Târgu Mureș, ceremonia
de absolvire a promoției 2018, unul dintre cele mai
impresionante și emoționante evenimente ale anului.
Alături de cei 907 absolvenți ai UMFST Târgu Mureș au
fost cadrele didactice care le-au îndrumat pașii în cei 3, 4,
5 și 6 ani de studiu, dar mai ales părinții și familiile, care
i-au susținut necontenit și necondiționat pe parcursul
anilor de facultate. Momentul solemn al festivității a fost
depunerea jurământului lui Hipocrate în limbile română,
maghiară și engleză.
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