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Luând drept exemplu universităţile de cel mai înalt  nivel  din lume, 

SCOPUL NOSTRU este de a crea viitorul universităţii noastre şi nu de a-l 

lăsa la întâmplare. Revoluţia în ştiinţă şi tehnologie a modificat complet 

viziunea noastră despre medicină şi biologie. Începând cu descoperirea 

structurii ADN în urmă cu şaizeci de ani, medicina de astăzi se bazează 

pe cunoașterea genomului uman, unul dintre cele mai  complexe 

instrumente pentru cercetarea medicală în următorii douăzeci de ani. 

Trebuie să înţelegem că numai conexiunile și relațiile  interdisciplinare 

precum și crearea echipelor de medici și cercetători vor asigura succesul 

medicinei viitorului. Cele  mai promiţătoare cercetări de azi se bazează 

pe cooperarea şi interacţionarea între discipline: acest lucru validează 

descoperirile  în domeniul sănătăţii umane în secolul nostru, dând 

îngrijirii personalizate o importanţă deosebită. 

Alexandru Irimie - Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu 

Haţieganu“ 

 

1. Introducere  

Noul Plan Strategic pentru perioada 2012-2016 este intitulat "PRINTRE CEI 

MAI BUNI ÎN CALITATE". Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu 

Hatieganu" (UMF), a ales să dezvolte un plan strategic orientat spre studenţi, 

care include trei elemente cheie: cercetare, educaţie şi învăţare, în domeniile 

medicină, medicină dentară, farmacie şi domenii pentru sănătate. Acest plan 

subliniază activităţile de bază ale universităţii: asigurarea învăţământului 

universitar de înaltă calitate şi coordonarea cercetării academice.  

Planul Strategic pentru 2012 – 2016 susţine capacitatea universităţii noastre 

de a dezvolta programele şi infrastructurile necesare, pentru a atinge excelenţa 

în ceea ce priveşte calitatea în cercetare şi educaţie. Planurile noastre de viitor 

sunt concentrate pe calitatea cercetării, a educaţiei şi a programelor de 
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învăţare. Îmbunătățirea calității are ca scop creşterea calităţii universităţii la 

nivel naţional şi internaţional și a vizibilității sale . 

În anii ce vor urma, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu 

Hațieganu" trebuie să demonstreze o înaltă capacitate de a dezvolta aceste 

infrastructuri şi resurse pentru a realiza obiectivele sale calitative. Un interes 

deosebit se va acorda obținerii unei înalte calificări și recunoașteri ale corpului 

academic precum și ale corpului administrativ, economic și financiar. Aceste 

obiective sunt dictate pe de o parte de revoluţia în cercetarea biomedicală, 

complexitatea tot mai mare a universităţii noastre, nevoia de a participa mai 

mult la programe de educaţie şi cercetare şi responsabilitatea primită prin 

evaluarea Ministerului Educaţiei, care plasează universitatea noastră printre 

primele douăsprezece din România. Universitatea de Medicină şi Farmacie 

"Iuliu Hatieganu" trebuie să dezvolte şi să organizeze noi structuri pentru 

cercetarea clinica şi translaţională. 

Urmând modelul planului operațional al altor universităţi europene şi 

internaţionale de renume, acest model trebuie să fie unul de succes. Multe din 

aceste universităţi pun un accent mai mare pe creşterea calităţii educaţiei şi 

cercetării pe care le oferă.  

În cazul în care, în următorii ani, Universitatea de Medicină şi Farmacie 

"Iuliu Hatieganu" doreşte să îşi consolideze poziţia pe care a dobândit-o, 

atunci va fi nevoie de noi iniţiative care să pună accentul pe îmbunătăţirea 

educaţiei şi cercetării, precum și pe promovarea oamenilor universității pe cele 

mai înalte poziții pe baza meritelor acestora. 

Istoric  

Universitatea noastră are o istorie de câteva sute de ani dacă plasăm 

începuturile sale în Evul Mediu, când Dieta Transilvaniei a hotărât la Cluj, în 

1565, infiinţarea unui Colegiu de Medicină.  Încă de atunci pentru a-i  conferi 

acestuia stabilitate şi prestigiu, s-au adus profesori erudiţi din Elveţia şi 
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Franţa. Era perioada contra-reformei care câştiga teren în Transilvania, mai 

ales după alegerea Principelui Ştefan Bathory, în 1571. 

Printr-un decret din 12 mai 1581 s-a decis înfiinţarea Universităţii din Cluj, 

condusă şi administrată de Ordinul Iezuiţilor. Aceasta universitate nu a avut, 

însă, o existenţă îndelungată. În 1774, Colegiul iezuit a fost înlocuit de un 

altul, organizat şi administrat de un alt ordin religios, Piariştii. În 1781, limba 

de predare latină a fost înlocuită cu limba germană. Era perioada 

absolutismului iluminat al împăratului Iosif al II-lea al Austro-Ungariei. În acea 

perioadă universitatea a suferit numeroase transformări, ilustrare a 

tulburărilor socio-politice din Transilvania. 

În 12 octombrie 1872, împăratul a fondat Universitatea din Cluj. În această 

etapă de început, Facultatea de Medicină făcea parte din Universitatea Franz 

Joseph. În 1919, după Marea Unire, Iuliu Haţieganu a fost numit profesor şi 

decan al noii Facultăţi de Medicină. El a fost primul dascăl care a ţinut cursuri 

în limba română întemeind, astfel, sistemul de învăţămînt medical superior în 

limba română la Cluj. Facultatea a continuat să-şi dezvolte programul de 

învăţământ şi să-şi crească numărul de discipline, astfel încât, în 1948, a fost 

creat Institutul de Medicina şi Farmacie, cu Facultăţile de Medicină 

Generală, Igienă, Pediatrie, Stomatologie şi Farmacie.  În anul 1990 

institutul a devenit Universitatea de Medicină şi Farmacie, iar în 1993, aceasta 

a luat numele primului său profesor de medicină clinică şi decan al Facultăţii 

de Medicină, devenind Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu 

Hatieganu“. ( materialul provine:http://www.studentie.ro/facultate/facultatea-

de-medicina-f191) 

 

1. Profil şi identitate  

Profilul  

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca este 

expresia îndelungatei sale istorii şi a realizărilor sale. În contextul viziunii şi 
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misiunii universităţii, a tradiţiei acesteia şi a aşteptărilor şi cerinţelor societăţii, 

universitatea noastră îndeplineşte activităţile sale de bază: cercetarea 

academică şi educaţia academică, încercând să dezvolte tot mai mult 

conceptul de învățare academică.  

În acest nou Plan Strategic al Universităţii, am ales profilul unei universităţi 

de cercetare orientate spre nevoile studenţilor, cu obiectivul de a menţine şi 

extinde o calitate ridicată. Noul țel pe care ne dorim să îl urmăm trebuie să 

atragă interesul întregii universități şi trebuie să conducă la obținerea unor 

calificative excelente în urma evaluării de către comisii de specialitate externe a 

centrelor de cercetare şi educaţie, precum şi a programelor universităţii.  

Dorim să menţinem atât alegerea profilului universităţii ca o universitate de 

cercetare orientată spre studenţi și creșterea recunoașterii valorii 

oamenilor acesteia, cât şi obiectivul de a avea o calitate superioară în tot ceea 

ce facem.  

În următorii ani accentul se va pune pe consolidarea şi întărirea poziţiei 

actuale, precum si spre obținerea unor recunoașteri la nivel european și 

internațional. 

Universitatea Iuliu Haţieganu oferă educaţie academică şi de cercetare în: 

 Medicină  

 Medicină Dentară,  

 Farmacie  

 Domenii pentru sănătate  

 

Pe lângă oferirea unei educaţii vaste în diferite discipline, oferim o serie de 

oportunităţi pentru activităţi de predare multi-disciplinare, programe 

suplimentare de stimulare pentru studenţii excelenţi şi programe de cercetare 

care depăşesc limitele şcolii medicale prin multidisciplinaritate și relaționare 

cu alte domenii din științele vieții și științele exacte. În ultimii ani,  au fost 
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obținute rezultate în acest domeniu dar care trebuie mult amliplificate pentru 

recunoașterea  viitoare a universității. În anii următori, oportunităţile care 

decurg din acest concept vor fi mai bine utilizate în scopul de a consolida forța 

academică în interesul comunităţii.  

"Printre cei mai buni" trebuie să devină o marcă pentru universitatea 

noastră, o universitate care funcţionează după criterii și valori 

recunoscute la nivel internaţional. În anii următori, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie "Iuliu Hatieganu" va face eforturi pentru a-şi consolida 

orientarea şi reputaţia europeană şi internaţională, în scopul de a-şi 

îmbunătăţi învăţământul academic şi cercetarea. În ceea ce priveşte cercetarea, 

prioritatea majoră este dezvoltarea unei infrastructuri instituţionale de 

prestigiu - Centrul de Cercetare pentru Genomică funcţională, biomedicină 

şi medicină translaţională şi a unui nou Institut de cercetare pentru 

Medicină. 

"Printre cei mai buni", reprezintă o marcă pentru o universitate care trebuie să 

creeze reţele naţionale şi internaţionale excelente la toate nivelele şi între toate 

disciplinele. În anii următori, un număr tot mai mare de persoane din cadrul 

Universităţii trebuie să participe la crearea unor reţele şi să se implice pentru 

buna funcţionare a acestora. De asemenea, vom continua să modelăm şi să 

dezvoltăm reţele noi, cu scopul de a consolida poziţia Universităţii.  

Programele de cercetare şi educaţie trebuie dezvoltate în scopul de a forma o 

bază excelentă pentru ca Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu 

Haţieganu" să ajungă o universitate de cercetare în cadrul sistemului 

european de învăţământ superior.  

Programele de cercetare vor fi dezvoltate pentru atragerea celor mai buni 

cercetători, atât din România cât şi din străinătate, şi pentru ma intra în cât 

mai multe parteneriate de colaborare naţionale şi internaţionale și de a accesa 

multiple finanțări publice sau private. 



Planul strategic 2012 
 

Universitatea de Medicină şi Farmacie  „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca Pagina 8 
 

Programele de predare vor constitui cadrul în care studenţii români, împreună 

cu studenţii străini, vor fi educaţi şi instruiţi pentru a deveni excelenți 

profesioniști,  medici cu înaltă calificare şi cadre didactice de înaltă 

performanță, capabile să opereze pe o piaţă internaţională a muncii.  

Internaţionalizarea cercetării şi educaţiei universitare româneşti devine 

obligatorie în urma cerinţelor comunităţii. 

Unul dintre cele mai importante  obiective ale UMF este reprezentată de 

legătura dintre educaţia academică, învăţare şi cercetare. Această legătură 

constituie marca unei universităţi de cercetare și educație, orientată spre 

studenţi.  

Programele de cercetare ale universităţii sunt esenţiale pentru inovare în 

medicină iar o cercetare de înaltă calitate trebuie să ajungă să reprezinte  

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hatieganu". 

Cercetarea fundamentală este esenţială. Aceasta reprezintă baza pentru 

dezvoltarea diferitelor discipline şi contribuţiile pe care acestea le pot aduce la 

elucidarea unor mecanisme pentru explicarea evoluției în bolile complexe. În 

vremuri în care finanţarea directă a guvernului pentru cercetarea 

fundamentală este din ce în ce mai dificilă, ca rezultat al politicilor 

guvernamentale, menţinerea unei relaţii directe între educaţie şi cercetare este 

tot mai greu de realizat. În următorii ani, Universitatea de Medicină şi 

Farmacie "Iuliu Hatieganu" va continua să depună toate eforturile în atragerea 

directă și indirectă (prin fonduri structurale) de fonduri de la guvern şi 

finanţare din surse non-guvernamentale. Universitatea vede acest lucru ca pe o 

provocare în plus pentru a continua să adauge valoare învăţământului 

universitar.  

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" oferă studenţilor 

săi o gamă complexă de programe academice de înaltă calitate. Cunoştinţele şi 

competenţele pe care le-au dobândit le permit să devină cetăţeni europeni, 
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pregătiţi să ocupe poziţii de răspundere în societate şi, astfel, să joace un rol de 

lider în dezvoltarea socială.  

Cercetarea fundamentală şi pregătirea unui număr mare de profesioniști care 

vor forma intelectuali în viitor, pot aduce o contribuţie semnificativă la crearea 

de reţele.  

Identitatea Universităţii constă din acele lucruri care încheagă comunitatea 

Universităţii. Această identitate este constituită în primul rând din profilul 

academic puternic, legătura dintre cercetare şi educaţie, precum şi valorile 

academice şi tradiţiile legate de acestea, forța oamenilor universității. 

Toţi studenţii universităţii sunt puşi în legătură cu aspecte legate de viață , în 

dialogul cu alte filosofii şi alte culturi prin cele trei programe de educație în cele 

trei limbi. Fiecare program de la Universitatea noastră acordă o atenţie sporită 

relaţiei dintre studiu, societate, valori şi instrumente pentru a reuși în  viaţă.  

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" va depune toate 

eforturile pentru a crea un set de valori specifice comunităţii, ce va  creşte 

odată cu dimensiunile campusului Universităţii, asociat oraşului, istoriei sale 

şi atmosferei specifice acestuia. Aceste elemente oferă un mediu plăcut de 

lucru şi de studiu, unde oamenii se tratează unii pe alţii cu respect, se simt 

implicaţi în problemele celorlalţi, formând cu toţii un întreg. Această legătură 

reciprocă trebuie să devină tot mai puternică și să contribuie la crearea unui 

punct forte al universităţii, devenind un factor atractiv în eforturile acesteia de 

a internaţionaliza educaţia şi cercetarea pe care le oferă. Este important ca 

personalul didactic sau administrativ şi studenţii din afara ţării să aibă parte 

de ospitalitate atunci când vizitează Universitatea. Personalul şi studenţii, care 

au petrecut o perioada de timp lucrând sau studiind în străinătate, ar trebui să 

se simtă conectaţi la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu 

Haţieganu". Deoarece Universitatea promovează schimbul de experienţă al 

cadrelor didactice şi al studenţilor în ţară şi străinătate, trebuie să existe o 
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investiţie continuă în activităţi care contribuie la crearea și întărirea relaţiilor 

reciproce. Într-un moment în care orientarea pe piaţă a educaţiei şi cercetării şi 

finanţarea acestora prin surse non-guvernamentale sunt în creştere, 

menţinerea independenţei şi integrităţii academice are mare importanţă.  

Universitatea simte datoria de a se angaja într-o continuă reflecţie etică asupra 

rolului programelor de studiu în societate. Corpul academic şi studenţii trebuie 

să primească libertatea de a contribui la aprofundarea cunoştinţelor, în timp ce 

rămân conştienţi de responsabilitatea lor socială individuală.  

Acest lucru va oferi un campus compact, viu, care facilitează interacţiunea 

dintre cadrele didactice de la diverse discipline şi studenţi. Totuşi, acest 

campus nu trebuie să fie doar orientat spre viața internă a universității. 

Universitatea şi facultăţile sale vor fi implicate tot mai des în problemele 

societății şi vor participa la învăţământul universitar regional, naţional şi 

internaţional şi în reţelele de cercetare pentru a dobândi  atât recunoaştere cât 

şi încredere privitor calitatea pe care o realizează.   

Un alt factor care determină identitatea Universităţii este amplasarea sa în 

oraşul Cluj-Napoca, în regiunea înconjurătoare şi poziţia regiunii în țară și în 

Europa.  

Universitatea va intensifica cooperarea sa cu oraşul şi regiunea, în scopul de a 

consolida poziţia Universităţii, personalului şi a studenţilor săi. Este oportun 

ca atât Universitatea, cât şi oraşul şi regiunea europeană în care se află, să 

consolideze și vizibilizeze identitatea lor naţională şi internaţională.  
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Viziune şi Misiune  

 

Viziune 

A fi printre cele mai bune universităţi medicale naționale și europene 

care educă profesionişti în medicină, farmacie și alte domenii ale 

sănătăţii îmbunătățind serviciile pentru  sănătate, creând cadrul de 

excelență pentru leadership şi realizarea de descoperiri în cercetare, 

pentru comunitatea românească şi internaţională. 

  

Misiune 

Universitatea Iuliu Hatieganu este o universitate de educaţie şi cercetare 

orientată spre student. Filozofia sa de învăţare şi educare este direcţionată 

către studenţi, în calitate de participanţi activi şi membri ai comunităţii 

academice. Universitatea educă profesionişti independenţi din domeniul 

sănătăţii, care sunt în măsură să definească, să interpreteze, să aleagă, să 

diferenţieze, să evalueze şi să dezvolte abilităţi pentru carieră, având propriile 

lor opinii în ceea ce priveşte valorile societăţii. Universitatea nu priveşte 

studenţii ca fiind „consumatori de educaţie“, ci îi priveşte ca pe indivizi care au 

un rol activ şi care îşi asumă responsabilitatea, atât în învăţământul 

universitar cât şi în dezvoltarea personală.  

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu": 

 îşi propune să fie un lider naţional în domeniul educaţiei şi dezvoltării 

următoarelor generaţii de medici şi oameni de ştiinţă 

 îşi propune să descopere şi să exprime noi cunoştinţe în domeniul 

ştiinţelor biomedicale 

 îşi propune să ofere servicii de îngrijire de ultimă oră, îngrijire 

interdisciplinară de cea mai înaltă calitate, şi să îmbunătăţească starea 

de sănătate a comunităţii pe care o deserveşte. 
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Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" trebuie să devină o 

marcă de excelenţă în educaţie, excelenţă în cercetare şi excelenţă în 

îngrijirea clinică pentru generaţiile viitoare. 

Agenda strategică a Ministerului Educaţiei stabileşte obiectivele comune pentru 

învăţământul superior şi de cercetare în România. Acest lucru relevă un nivel 

ridicat de potenţial care poate fi pus în practică şi valorizat în următorii ani. 

Societatea românească are de asemenea aşteptări mari de la cercetarea 

academică şi educaţie.  

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" este conştientă de 

aceste aşteptări şi de potenţialul existent, şi doreşte să le transforme în 

realitate. Unul din obiectivele majore ale Universităţii este cercetarea 

academică, cu scopul de a propulsa universitatea noastră la un înalt nivel 

internaţional şi de a contribui la dezvoltarea medicinei. Educaţia academică a 

universităţii trebuie să instruiască tinerii pentru a deveni absolvenţi valoroşi, 

independenţi, care intră într-o piaţă a muncii din ce în ce mai 

internaţionalizată şi care, parţial ca urmare a educaţiei lor, sunt în măsură să-

şi îndeplinească responsabilitatea socială.  

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" va realiza aceste 

aşteptări astfel: 

 fiind responsabilă faţă de societate pentru împlinirea nevoilor şi a 

diversităţii populaţiei din Transilvania, România şi Europa.  

 conducând şi desfăşurând activităţi de cercetare care pot avea un impact 

pozitiv asupra sănătăţii celor care trăiesc în aceste comunităţi. 

 încurajând un mediu de învăţare pozitiv pentru studenţi, cadre didactice 

şi personal. 

 realizând o abordare integrată şi colaborativă a educaţiei şi a 

programelor de educaţie. 

 crescând numărul de medici şi de cadre medicale care au cunoştinţele şi 

aptitudinile necesare pentru a profesa într-un anumit domeniu medical. 
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Un aspect important este faptul că de multe ori reputaţia internaţională a Universităţii 

de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" nu reflectă rezultatele reale obţinute, care au 

fost demonstrate în evaluările naţionale şi în colaborări internaţionale. Acest lucru 

necesită solicitarea de iniţiative în domeniul comunicaţiilor interne şi externe, atât la 

Universitate cât şi la nivel de facultate. Este esenţial, de exemplu, ca educaţia şi 

cercetarea să fie prezentate sub egida Universităţii, iar personalul şi studenţii să 

sublinieze că trebuie să lucreze la transformarea imaginii Universităţii într-o imagine 

de care să fim mândri. În acelaşi timp, este nevoie de o continuă extindere a 

participării active în reţele internaţionale, care pot fi folosite pentru beneficiul 

Universităţii. 

Mai mult decât atât, există o nevoie tot mai mare în societatea noastră, care se 

schimbă tot mai repede, de a avea un nivel înalt de instruire academică care să 

folosească mai târziu în viaţă. 

Toate acestea, necesită educaţie şi cercetare înalt calitativă pentru a avea cadre 

didactice, cercetători şi studenţi inspiraţi, creativi, inovatori şi entuziaşti. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" trebuie să creeze 

un climat intelectual, care să îi inspire şi să îi provoace să caute propriile limite 

în dezvoltarea personală.  

 

Trăsături ale Universităţii   

 

Următoarele caracteristici ale universităţii au fost identificate ca fiind cele mai 

importante pentru un mediu academic care susţine excelenţa în educaţie şi 

cercetarea translaţională şi medicina. 

Adaptabilitatea 

În funcţie de progresele realizate în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, precum şi 

în tratamentul personalizat, programele noastre vor fi pregătite să adopte 

schimbări pozitive. Vom sta în fruntea acestor progrese, în continuă evoluţie şi 

îmbunătăţire, şi nu ne vom complace în stagnare. 

Excelenţa  

Angajamentul nostru pentru calitate va rămâne la fel de puternic mereu. Vom 

continua să recrutăm cei mai promiţători studenţi, cadre didactice şi angajaţi 
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şi să le oferim resursele pentru a excela. Fiecare dintre realizările lor 

promovează succesul nostru ca instituţie. Alături de aceștia își vor găsi 

totdeauna un loc seniorii care au promovat și realizat excelența în universitatea 

noastră. 

Flexibilitatea 

Fie că nevoile sunt de ordin financiar, academic sau ştiinţific, recunoaştem 

unicitatea indivizilor şi a programelor, şi vom aprecia sfatul membrilor 

universităţii pentru a înlătura obstacolele organizatorice. 

Colaborarea 

Vom încuraja cursuri interdisciplinare, colocvii, şi cursuri de cercetare, 

formarea de alianţe pentru inovare în domeniul ştiinţelor noi. Corpul 

administrativ și finanaciar contabil va fi implicat în programele de colaborare 

cu oamenii de ştiinţă, medicii, şi studenţii pentru a facilita obţinerea de 

rezultate şi pentru a le publica. Comunicarea şi cooperarea între cele mai 

îndepărtate părţi ale universității va duce la înregistrarea unui succes pentru 

universitate ca  întreg. 

Creativitatea  

Atunci când universitatea se va confrunta cu resurse limitate, vom căuta 

alternative, pentru a face faţă provocărilor prin noi modalităţi. În faţa 

limitărilor, vom folosi resurse de personal, resurse financiare, şi resurse din 

comunitate pentru a îndeplini misiunea şi viziunea Şcolii de Medicină. 

 

Planul strategic: principiile de organizare  

 

Următoarele principii organizaţionale ghidează dezvoltarea şi punerea în 

aplicare a acestui Plan Strategic.  

Aceste principii sunt parte integrantă a misiunii şi viziunii Universităţii, şi 

oferă un context important pentru priorităţile şi strategiile planului strategic. 
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Management și inovaţie:  

Universitatea se angajează să încurajeze inovarea şi implicarea în 

managementul programelor academice şi de cercetare. Cadrele didactice vor 

deveni fiecare lideri în domeniile lor.  

 

Excelenţă şi îmbunătăţire permanentă a calității :  

Universitatea se angajează să obţină excelenţă şi îmbunătăţirea continuă a 

calității în programele sale, bazate pe o evaluare riguroasă a rezultatelor şi a 

performanţei. Universitatea este o "organizaţie de învăţare" şi favorizează 

excelenţa în favoarea creşterii calității sale.  

 

Colaborare şi parteneriat:   

Dedicată istoriei sale şi având la bază comunitatea, Universitatea apreciază 

colaborarea şi parteneriatul cu furnizorii de servicii de sănătate din 

comunitate, cu alte instituţii de învăţământ superior, precum şi alte organizaţii 

care încearcă să îmbunătăţească sistemul de sănătate şi educaţie.  

 

Originalitate, diversitate şi internaţionalizare:   

Universitatea se angajează la diversitate culturală şi etnică. Persoanele din 

medii diferite având interese diferite vor fi încurajate să se dezvolte împreună 

într-o atmosferă profesională sigură. Universitatea va căuta, va aprecia, şi va 

respecta diversitatea individuală, şi va reflecta comunitatea în care aceasta 

există. Va dezvolta și promova accesul la programe europene și internaționale 

de învățare și de cercetare , în vederea accesului la sisteme diferite celui 

existent în universitatea noastră. 

 

Umanitate şi recunoaştere:  

Dorinţele noastre profesionale includ furnizarea unei îngrijiri de ultimă oră a 

pacienţilor, promovarea sănătăţii, şi explorarea de noi posibilităţi pentru a 
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îmbunătăţi asistenţa medicală în viitor. Compasiunea şi respectul pentru 

individ vor fi reflectate în programele şcolii medicale.  

 

Integritate şi responsabilitate:   

Universitatea aşteaptă de la cadrele didactice, de la personal şi de la studenţi 

să înţeleagă, să se angajeze într-un dialog critic, şi să depună efortul de a 

ajunge la cele mai înalte standarde de integritate profesională şi 

personală.  

 

O componentă cheie a acestei iniţiative de planificare a fost finalizarea unei 

analize a mediului extern, care a identificat tendinţele generale în educaţia 

medicală şi sectorul de sănătate, şi a analizat documentele de planificare 

strategică a 14 şcoli medicale, atât europene cât şi internaţionale, pentru a 

identifica direcţii strategice şi oportunităţi în funcţie de care alte şcoli medicale 

îşi desfăşoară activitatea. Aceste direcții au fost discutate cu echipa de 

management, cu cadrele didactice şi cu reprezentanţi ai studenţilor, cu scopul 

de a evalua priorităţile cheie pentru includerea în Planul Strategic al 

universităţii. 

Planul strategic pentru 2012-2016 este construit pe cursul deja stabilit dar cu 

alinierea la dezvoltarea europeană în educaţie, şi cu multiplicarea activităţilor 

de cercetare. În acest plan, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu 

Haţieganu" dorește să fie cât mai explicită privind factorii care stau la baza 

alegerilor pe care le face, pe baza unei analize a punctelor sale forte şi a 

punctelor slabe, a mediului în schimbare în care se desfăşoară activităţile sale 

de bază. Planul include obiectivele pe care Universitatea le-a fixat pentru 

următorii ani.  

Activităţile care vor conduce la atingerea acestor obiective, şi astfel la 

îndeplinirea ambiţiilor Universităţii, primesc o formă mai concretă în Planul de 

Management.  



Planul strategic 2012 
 

Universitatea de Medicină şi Farmacie  „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca Pagina 17 
 

Scopuri / Obiective   

Obiectivul major al UMF este de a fi cea mai bună universitate din România şi 

una dintre cele mai bune universităţi medicale din Europa. Astfel, universitatea 

a stabilit obiectivul ca programele de cercetare să primească calificativul 

"excelent" la evaluare, şi ca toate programele să fie clasate printre primele 5% 

din universităţile româneşti.  

Priorităţi strategice   

Cele cinci priorităţi strategice vor permite Universităţii de Medicină şi Farmacie 

„Iuliu Haţieganu”, să îşi consolideze abordarea educaţiei şi a cercetării din 

perspectiva unei comunităţi orientate spre învăţare. Acestea sunt: 

A. Consolidarea Programului de educaţie al UMF: reforma permanentă a 

curriculei universitare şi a unităţilor de învăţământ; revizuirea sistematică şi 

reformarea programei de învăţământ pentru a ne asigura că absolvenţii noştri 

şi-au explorat pe deplin potenţialul beneficiind de o curriculă la zi în ştiinţele 

biomedicale; dezvoltarea unei colaborări pentru integrarea programelor 

medicale, farmaceutice şi de ştiinţe biomedicale pentru a asigura un accent 

instituţional pe prelucrarea cunoştinţelor între laborator şi ştiinţele sănătăţii; 

pregătirea doctorală şi postdoctorală: vom asigura studenţilor noştri la 

studiile doctorale şi postdoctorale libertate, respect şi recunoaştere; ca 

rezidenți, aceştia necesită, de asemenea, îndrumare din partea universității 

noastre; asigurarea unui echilibru adecvat între independenţă şi îndrumare va 

permite doctoranzilor şi postdoctoranzilor noştri să devină investigatori 

independenţi; sporirea facilităților în campus  oferirea unui sprijin pentru toate 

probleme sociale. 

 

B. Consolidarea iniţiativelor de cercetare ale UMF: cercetare translaţională 

şi biomedicină; noi facilităţi pentru cercetarea fundamentală şi clinică; crearea 

unor noi discipline de studiu (de exemplu, medicină moleculară, cercetare 

clinică, bioinginerie, economia în sănătate, şi servicii publice); facilitarea 
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interacţiunii între studenţi, doctoranzi şi postdoctoranzi; promovarea unei 

colaborări între oamenii de ştiinţă; organizarea retragerii din cercetare pentru 

stabilirea şi menţinerea priorităţilor programului; instituirea unui Fond al 

Universităţii pentru programele interdisciplinare precum și pentru bursele de 

cercetare la diferite nivele; crearea unui nou institut pentru programele 

interdisciplinare; crearea unei website pentru reţeaua cadrelor didactice din 

cercetare; deschiderea unei infrastructuri principale pentru cercetarea 

interdisciplinară: Centrul de Cercetare pentru Genomică Funcţională, 

biomedicină şi medicina translaţională; dezvoltarea unui proces pentru 

alocarea resurselor, sprijin pentru realizarea de articole stiintifice de impact , 

scoli de studii avansate , analiza scientometrica, sprijin pentru scrierea si 

realizarea de proiecte ( departament Cercetare –Dezvoltare – Inovare) 

 

C. Dezvoltarea mediului de învăţare al UMF: dezvoltarea centrului de 

carieră existent şi a programului de dezvoltare profesională; dezvoltarea unui 

nou mediu de informare şi învăţare în universitate, care să reflecte acest profil 

special al invatarii, precum şi rolul de transformare a resurselor tehnologice şi 

de informare în medicina academică; să recunoască şi să sprijine rolul de 

educatori ai membrilor facultăţilor; elaborarea de stimulente pentru motivarea 

excelenţei în predare, dezvoltarea unui nou model de educaţie medicală şi 

infrastructura necesară pentru acesta; în cadrul formării studenţilor noştri, 

vom pregăti studenţii care provin din medii diverse pentru o carieră în cadrul 

ştiinţelor biomedicale de viitor; numărul tot mai mare de oportunităţi 

interdisciplinare şi dezvoltare individualizată va oferi studenţilor abilităţile şi 

cunoştinţele pentru a deveni lideri în domeniile biomedicinei; promovarea 

diversităţii studenţilor, prin intermediul programelor de mentorat şi mobilităţi; 

stabilirea unor infrastructuri pentru programele de biomedicina si bioştiinţe. 

 

D. Întreţinerea relaţiilor excelente între cadrele didactice UMF trebuie să 

aducă împreună o diversitate de lideri talentaţi din rândul cadrelor didactice  



Planul strategic 2012 
 

Universitatea de Medicină şi Farmacie  „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca Pagina 19 
 

într-o singură comunitate; recunoaşterea  nevoilor de educaţie, cercetare, şi 

ingrijire clinică va conduce la o comunitate mai unită a profesorilor; 

promovarea unităţii şi a diversităţii în cadrul cadrelor didactice; stabilirea clară 

a rolurilor fiecarui membru al comunitatii academice.  

 

E. Îmbunătăţirea colaborării şi a comunicării cu partenerii din 

comunitate: vom fi o parte importantă la dezbaterea publică privind aspectele 

legate de sănătate, crescând astfel gradul de conştientizare al comunităţii 

privind realizările şcolii medicale şi contribuţiile la ştiinţa medicală; vom creşte 

prezenţa noastră în comunitatea locală, prin servicii, educaţie, şi o campanie 

de promovare pentru UMF; prin aceste eforturi ne aşteptăm la sprijin din 

partea comunitatii pentru misiunea noastră de a îmbunătăţi sănătatea; 

comunicarea viziunii şi misiunii UMF ca şcoală medicală cu cercetare 

intensivă; instituirea unui birou de relaţii publice cu comunitatea; stabilirea 

unor programe de servicii pentru comunitate; deschiderea unei campanii 

naţionale şi internaţionale pentru a promova viziunea UMF; aducerea 

sprijinului afacerilor locale şi a liderilor comunităţii în viziunea UMF. 

 

 

 

Împreună cu priorităţile Planului strategic am identificat, de asemenea, patru 

elemente-cheie strategice, care sunt considerate factori critici pentru 

succesul realizării noilor noastre viziuni, misiuni şi a priorităţilor strategice. 

Aceste elemente cheie vor contribui la asigurarea susţinerii modelului UMF, şi 

la siguranţa că UMF este capabilă să îndeplinească obiectivele asociate 

planului său strategic.  
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Cei patru determinanţi strategici sunt: 

1.   Stabilirea unui plan de resurse umane cuprinzător 

2. Explorarea, parteneriatul şi investiţia în cercetare medicala si biomedical, 

tehnologii pentru medicina  şi bioinformatică 

3. Îmbunătăţirea continuă a proceselor operaţionale, a infrastructurii şi a 

sistemelor de realizare a obiectivelor prioritare  

4. Creşterea şi diversificarea canalelor de venituri ale UMF 

 

Următoarele secţiuni ale planului strategic prezenta priorităţile strategice, 

strategiile, şi elementele cheie ale UMF, care au fost identificate pentru a 

susţine Viziunea şi Misiunea noastră. În sprijinul planului strategic, UMF 

dezvoltă măsuri-cheie pentru succesul fiecărei strategii, care vor fi dezvoltate 

pentru a evalua performanţa şi succesul organizaţiei. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hatieganu” îşi provoacă 

studenţii să participe activ în comunitatea academică şi îi instruieşte pentru a 

deveni medici, farmacisti si cadre universitare analitice şi dedicate, cu propriile 

lor opinii privind învăţământul şi societatea, care vor prelua funcţii de 

răspundere într-o societate care este din ce în ce mai internaţionalizată.  

Prioritatea strategică A: Consolidarea  programului educaţional al UMF 

Având în vedere tendinţele actuale ale sistemului sanitar faţă de educaţia 

interprofesională şi de învăţare clinică integrată, UMF va asigura alinierea 

curriculum-ului său pentru a sprijini abordări inovatoare în sălile curs şi în 

educaţia clinică. Acest accent se va permite absolvenţilor UMF să se integreze 

cu uşurinţă în centrele de îngrijire ale comunităţii, unde modelele 

interprofesionale de îngrijire sunt echipa bazată pe colaborare şi promovarea 

abordărilor centrate pe pacient. 

 

Obiectivul general 

Amplificarea educaţiei şi a modelului de învăţare a UMF şi asigurarea 

includerii şi a echilibrului programelor integrate.  
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Strategia  1: Calendar prevăzut 2012/2013 

Popularizarea implementării în cadrul UMF a unui nou model de curriculă 

educaţională europeana , care va permite dezvoltarea în medii de educaţie şi 

îngrijire intra- şi inter-profesionale. 

 

Strategia  2: Calendar prevăzut 2014/2016 

Sporirea resurselor şi experienţei în domeniul programării educaţionale, prin 

colaborarea cu alte universităţi şi organizaţii pentru a educa/forma 

profesionişti din domeniul sănătăţii din afara UMF, ce vor satisface nevoia de 

resurse umane în sistemul de sănătate al regiunii ( programe de formare) 

2014/15 

Strategia  3: Calendar prevăzut 2013/2016 

Adoptarea unor noi modele educaţionale, împreună cu organismele de 

acreditare externe, pentru a amplifica importanţa unei educaţii bazate pe 

comunitate. 

 

Prioritatea strategică B: Consolidarea iniţiativelor de cercetare ale UMF  

Universitatea prin oamenii sai a identificat cercetarea ca fiind un domeniu-

cheie în îmbunătăţirea excelentei in Universităţii, recunoscând faptul că 

aceasta reprezintă un element critic al mandatului academic şi al succesului 

viitor al Universităţii. UMF se va concentra pe dezvoltarea continuă a planului 

său de cercetare, legat de dezvoltarea continuă a modelului său de educaţie 

distribuită la toate nivelele studentilor nostri, studentilor doctoranzi si 

cercetatorilor post doctoranzi , pentru a continua amplificarea experienţei 

academice a studenţilor săi, a cadrelor didactice şi implicarea personalului 

administrativ si economic. Luând în considerare dimensiunea relativă a 

infrastructurii de cercetare a UMF, în comparaţie cu alte facultăţi de medicină 

din Europa, se va adopta o abordare centrată pe cercetare. Pe măsură ce 

iniţiativele de cercetare ale UMF vor fi consolidate, activităţile de cercetare şi 

planificare efectuate vor reflecta nevoia de dezvoltare corespunzătoare a unor 

noi facilităţi pentru studenţi, precum şi a unor cursuri doctorale şi post-

doctorale, alaturi de crearea de servicii pentru cercetare pentru intreaga 

universitate. 

Obiectiv general 
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Definirea unei direcţii strategice clare pentru eforturile în cercetare ale UMF, 

realizarea unei cercetări adaptate viziunii şi misiunii Universităţii, precum şi  

creşterea numărul de studenţi, personal şi cadre didactice titulare, asociate 

sau angajate pe baza unor contracte de finanţare, implicate în activităţi de 

cercetare. 

Strategia 1: Calendar prevăzut 2012/2013 

Definirea şi investirea într-un profil de cercetare de bază care susţine viziunea 

şi misiunea UMF.  

Strategia 2: Calendar prevăzut 2013/2014 

Promovarea unei culturi a cercetării în rândul cadrelor didactice şi studenţilor 

UMF, ce va promova excelenţa şi inovaţia. 

 

Strategia 3: Calendar prevăzut 2013/2016 

Extinderea infrastructurii, cu scopul de a ajuta cercetătorii cu granturi, 

revizuiri de granturi, gestionarea granturilor, recrutarea de stagiari, 

diseminarea rezultatelor şi identificarea de oportunităţi de cercetare. 

 

Strategia  4: Calendar prevăzut 2013/2016 

Formarea de parteneriate, pentru a consolida capacitatea de cercetare şi a 

sprijini diferite iniţiative specifice de cercetare.  

  

Prioritatea strategică C: Dezvoltarea mediului educaţional si de invățare 

al UMF: 

UMF va pune un accent deosebit pe crearea unui mediu educaţional bazat pe 

observaţie, adaptat la nevoile şi cerinţele tuturor părţilor interesate. 

Comunitatea celor formaţi în domeniul educaţiei medicale în cadrul UMF 

include studenţi şi medicii rezidenţi; cu toate acestea, şi cadrele didactice, 

personalul şi membrii conducerii pot fi consideraţi a fi incluşi în procesul de 

învăţare, întrucât dezvoltarea personală şi profesională a acestora este 

continuă.Toate aceste categorii au diferite nevoi şi aşteptări în procesul 

educaţional. UMF va continua să investească în asigurarea evoluţiei mediului 

său academic, în favoarea studenţilor, a cadrelor didactice şi a personalului. 

Obiectiv general 

Alinierea structurilor organizatorice şi resurselor umane UMF pentru a sprijini 

angajamentul Universităţii de a fi o organizaţie care valorifică şi susţine un 

mediu educaţional tip life-long learning în rândul cursanţilor săi, al cadrelor 
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didactice şi al managementului, care sunt în măsură să demonstreze progrese 

clare în dezvoltarea personală / profesională. 

Strategia  1: Calendar prevăzut 2014/2016 

Obţinerea unei recrutări de succes de personal in toate domeniile de activitate 

şi reţinerea celor deja existenti care au demonstrat o inalta calitate profesionala  

in randul corpului academic, a managementului şi tuturor celor implicati în 

Universitate.  

Strategia  2: Calendar prevăzut 2013/2014 

Îmbunătăţirea infrastructurii şi sprijinirea personalului, managementului şi 

cadrelor didactice în dezvoltarea eficientă a unui model educaţional şi de 

cercetare bazat pe comunitate, în cadrul UMF. 

 

Strategia  3: Calendar prevăzut 2012/2014 

Creşterea implicării corpului academic, a membrilor consiliilor facultatilor ,a 

personalului administrativ si economic, a managementului în activităţile de 

planificare. 

 

Strategia  4: Calendar prevăzut 2014/2016 

Dezvoltarea aptitudinilor şi capacităţii de management prin Codul de 

management .  

Prioritatea strategică D: Promovarea excelenţei cadrelor didactice  

Modelul de operare al UMF aduce o serie de provocări unice, legate de 

recrutarea şi reţinerea personalului didactic calificat, titular, asociat sau 

angajat pe baza unor contracte de finanţare. Se vor dezvolta abordări 

inovatoare de încurajare a excelenţei cadrelor didactice, pentru a asigura 

durabilitatea modelului UMF. 

Obiectiv general 

Promovarea unui mediu stimulativ, care oferă recompense şi provocări, şi care 

atrage şi reţine cei mai talentaţi profesionişti, dintre cadrele didactice calificate, 

titulare, asociate sau angajate pe baza unor contracte de finanţare. 

Strategia  1: Calendar prevăzut 2013/2014 

Stabilirea unui plan al personalului didactic, care să definească tipul şi 

combinaţiile de cadre didactice ce trebuie recrutate, reţinute, incluse în planul 

de succesiune şi dezvoltare, recompensate şi recunoscute pentru contribuţiile 
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lor valoroase în educaţie, cercetare şi management universitar sau de 

administraţie. 

 

Strategia  2: Calendar prevăzut 2013/2016 

Crearea unui mecanism de sprijin care să stimuleze dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice, să încurajeze eforturile academice şi să promoveze educaţia 

profesională continuă. 

 

 

Strategia  3: Calendar prevăzut 2012/2016 

Îmbunătăţirea comunicării multi-direcţionale, a fluxul de informaţii şi a 

procesului decizional pentru toţi membri personalului didactic. 

 

Prioritatea strategică E: Dezvoltarea colaborării şi comunicării cu 

partenerii comunitari 

Modelul UMF de educaţie distribuită pe multiple nivele se bazează în mare 

parte pe sprijinul şi implicarea comunităţilor şi a grupurilor-cheie de părţi 

interesate. Încă de la înfiinţarea sa, UMF a avut succes în implicarea 

comunităţilor şi diferitelor grupuri reprezentative. UMF îşi poate îmbunătăţi 

strategia actuală prin adoptarea unei abordări mai distincte, cu obiectiv precis, 

care va asigura uniformitatea angajamentului în toate comunităţile şi va 

îmbunătăţi mecanismele de comunicare multi-direcţională şi de colaborare 

care sprijină dezvoltarea continuă a parteneriatelor comunitare. 

Obiectiv general 

Consolidarea colaborării cu comunităţi de predare distribuite şi prezenţa 

proceselor de cooperare şi implicare în comunitatea locală, integrarea UMF în 

structura fiecărei comunităţi din zonă, precum şi sprijinirea comunităţilor 

locale în procesul de îmbunătăţire a serviciilor de sănătate şi a capacităţii de 

auto-îngrijire. 

Strategia  1: Calendar prevăzut 2014/2016 

Îmbunătăţirea strategiilor de implicare a comunităţii, care se bazează pe 

multiple iniţiative, pentru a asigura stimularea şi creşterea sprijinului şi a 

impulsului spre dezvoltare. 
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Strategia  2: Calendar prevăzut 2014/2016 

Îmbunătăţirea comunicării multi-direcţionale, a fluxului de informaţii şi a 

procesului decizional pentru părţile interesate din comunităţi interne şi 

externe.   

Strategia  3: Calendar prevăzut 2013/2016 

Extinderea parteneriatelor cu organizaţiile guvernamentale, comunitare şi 

private, pentru a sprijini şi încuraja profesioniştii europeni si internationali din 

domeniul sănătăţii să efectueze stagii si schimburi de experienta în 

comunitatea noastra. 

_____________________________________________________________________________ 

Priorităţi majore 

Cercetarea 

Cercetarea în universitate trebuie să devină o declaraţie de misiune, de 

înfiinţare a unei organizaţii capabile de a o pune în aplicare, de dezvoltare a 

unei strategii cu obiective academice și științifice clar definite - folosind o 

analiză a punctelor forte şi a punctelor slabe - şi de a elabora un plan de 

acţiune concret, cu scopul de a dezvolta această strategie în detaliu, in vederea 

unei execuții de înaltă calitate.  

Astfel trebuie să arate viziunea unui institut de cercetare al universității. Este 

necesară prezenţa unor coordonatori de centre sau institute , cu viziune, cu o 

vedere de ansamblu a domeniului extins, în care se dezvoltă un institut de 

cercetare activ, şi care sunt capabili să elaboreze, împreuna cu personalul 

academic, un plan de cercetare original si de mare actualitate.  

Dezvoltarea de noi iniţiative în cercetare implică remodelarea prin domeniile si  

planul de cercetare a acelor activităţi ale institutiei care se bazează pe teme de 

cercetare mai puţin promiţătoare, sau care au fost suficient explorate spre 

teme noi cu inalt potential pentru viitor cu sprijinul direct al grupurilor de 

cercetare existente . Experienţa demonstrează că, în realizarea alegerilor de 

acest gen, dimensiunea institutului este un factor important care, de altfel, 

variază de la o universitate la alta. 

Ca urmare a unor noi criterii privind realizarea tezei de doctorat, numărul de 

locuri disponibile pentru doctoranzi la Universitatea de Medicină şi Farmacie 
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Iuliu Haţieganu se află sub o presiune considerabilă. Acest fapt constituie un 

risc major. Intrarea şi ieşirea permanentă a doctoranzilor este importantă nu 

doar pentru un climat productiv de cercetare, ci şi pentru întreaga societate, 

deoarece afluxul de cadre didactice tinere este necesar în mod constant. Acest 

lucru înseamnă că necesitatea de a obţine finanţare din surse externe pentru 

acceptarea de doctoranzi va fi în continuă creştere. Universitatea de Medicină 

şi Farmacie Iuliu Haţieganu va depune eforturi pentru a menţine numărul de 

doctorate acordate anual cel puţin la nivelul actual. Motivele acestui fapt se 

referă parţial la importanţa cercetării în sine, dar şi la considerentele 

financiare: se pare că numărul de doctorate acordate devine un parametru din 

ce în ce mai important în modelul de finanţare guvernamentală. Faptul că 

institutele de cercetare sunt responsabile pentru supravegherea şi de formarea 

de doctoranzi nu înseamnă că institutul de cercetare va trebui să asigure 

întregul proces educaţional pentru aceştia; din considerente de dezvoltare a 

colaborarilor externe si a parteneriatelor stiintifice, se va recomanda asigurarea 

formării în colaborare cu terţe părţi sau procurarea unor surse externe de 

formare sau burse unde tinerii doctoranzi sa isi completeze activitatea de 

cercetare. 

De asemenea este absolut obligatorie coordonarea  doctoranzilor prin 

supervizarea studiilor de catre mentori si coordonatori de inalta valoare 

profesionala. 

Îmbunătăţirea ratei de absolvire a studiilor doctorale si reducerea perioadei 

medii de finalizare poate contribui la menţinerea cifrelor la nivelul actual sau 

chiar la creşterea numărului de doctorate acordate anual. 

Cu toate acestea, grupul doctoranzilor ar trebui să cunoască 

diversitate. Diversele naţionalităţi ale doctoranzilor, precum şi ale personalului 

academic, ar putea contribui la un mediu de cercetare dinamic şi 

provocator. Atragerea de doctoranzi şi cercetători atât din România, cât şi din 

alte ţări poate contribui la creerea unui climat international de cercetare, care 

va cuprinde diferite abordări, metodologii de cercetare şi puncte de vedere; 

acesta va constitui o sursă de inspiraţie pentru fiecare cercetător din fiecare 

institut. 
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Finanţarea cercetării academice se află sub presiune. 

Atragerea de subvenţii de cercetare individuale va necesita eforturi susţinute 

din partea institutelor de cercetare in cadrul universitatii la nivel local, naţional 

şi internaţional, pentru a identifica talente academice de top, care vor concura 

împotriva unei concurenţe acerbe pentru finanţarea cercetării şi care vor 

dispune de o experienţă conformă cu cadrul de cercetare ale institutului. 

În plus, subvenţiile mai mari sunt esenţiale pentru finanţarea cercetării în 

cadrul institutelor de cercetare ale Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu 

Haţieganu. Punctele de vedere ale cercetătorilor ce deţin poziţii în reţele 

naţionale şi internaţionale constituie un factor important în atragerea unor 

astfel de fonduri. 

Necesitatea de a atrage finanţări externe implică faptul că activitatea de 

pregătire a dosarelor pentru granturi devine permanentă pentru cercetatori; 

acordarea acestor granturi aduce cu sine obligativitatea elaborării intensive şi 

obligatorii de rapoarte. Acest lucru necesită eforturi mari din partea cadrelor 

didactice, exacerbate de modificarea continuă a programelor de competitii de 

cercetare si granturi la nivel national ; acest tip de programe este caracterizat 

prin continuitate redusă şi prin proceduri ce se pot schimba brusc. În procesul 

pregătirii unui dosar de finanţare a unui proiect, cadrele didactice ar trebui aibă 

sprijin pe cât posibil la acele aspecte care nu au legătură directa cu domeniul lor 

de expertiză ( departament Cercetare Dezvoltare Inovare). Universitatea va 

asigura prin Departamentul de Cercetare Dezvoltare Inovare ,cercetătorilor un 

sprijin consistent în completarea componentelor mai generale ale dosarului de 

aplicare. 

Calitatea dovedită şi recunoscută a cercetării constituie baza atragerii de 

fonduri de cercetare. În viitor, alocarea fondurilor de cercetare în cadrul 

Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu va depinde tot mai mult 

de calitatea cercetării. Pe termen lung, Universitatea nu va acorda locuri 

cercetătorilor care nu sunt în măsură să atragă fonduri pentru cercetarea lor. 

În procesul alegerii dezvoltarii institutelor sale de cercetare, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu va trebui să introducă, în acelaşi timp, 

un nou sistem de evaluare periodică a cercetării. Evaluarea va fi realizată la 
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nivel instituţional de către comitete independente externe, compuse din experţi 

internaţionali. Experienţele in alte universitati ale aplicării acestui tip de 

evaluare au fost foarte pozitive. În comparaţie cu evaluarea naţională, la nivel 

de disciplină, identificarea de cercetători cu înaltă calificare dispuşi să facă 

parte din comitete de experţi de acest gen va trebui realizata. Mai mult decât 

atât, comitetele pot oferi directorilor institutelor de cercetare opinii şi 

recomandări ce contribuie în mod direct la îmbunătăţirea poziţiei academice a 

institutului si implicit a universitatii. 

„Clasamentele” internaţionale ale universităţilor devin general acceptate. În 

ciuda limitărilor metodelor utilizate, importanţa acestor clasamente devine tot 

mai mare, deoarece ele vor determina într-o măsură tot mai mare reputaţia 

naţională şi internaţională a Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu 

Haţieganu. De exemplu, clasamentele vor deveni factori determinanţi în 

accesul la acorduri de colaborare şi în depunerea de cereri pentru subvenţii  

internaţionale. Prin urmare, este esenţială înregistrarea realizărilor individuale 

excelente ca şi succese ale Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu 

Haţieganu. 

Fiecare cercetător poartă responsabilitatea socială de a pune în balanţă atât 

libertatea academică, cât şi posibilele implicaţii sociale ale proiectului său de 

cercetare. Aceasta implică un grad ridicat de conştiinţă socială şi etică. 

În multe cazuri, cercetarea academică de calitate conduce la rezultate pentru 

care se pot obţine drepturi de proprietate intelectuală sau care pot fi exploatate 

într-un alt mod, de exemplu prin iniţiative spin-off şi proiecte pentru 

tineri. Orice venit provenit din cercetarea de acest tip, realizată în cadrul 

Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, ar trebui să fie folosit 

parţial în beneficiul continuării cercetării în Universitate. Integritatea 

academică a cercetării trebuie să fie protejată continuu, iar câştigul personal 

nu trebuie să devină motivaţia principală a planului de cercetare dezvoltat de 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu. Universitatea de 

Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu consideră că are datoria de a proteja 

integritatea academică a activităţilor sale de cercetare. 
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Obiective 

Calitatea cercetării academice în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie 

Iuliu Haţieganu ar trebui să fie ridicată. Programele de cercetare ar trebui să 

primească calificativele "foarte bun" sau "excelent" în urma evaluării. 

Se va continua procesul de consolidare a calităţii cercetării şi a mediului 

internaţional de cercetare. 

Atât cercetarea efectuată în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu 

Haţieganu, cât şi rezultatele sale trebuie să fie  disponibile şi uşor de 

recunoscut ca atare. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu va face eforturi sa 

beneficieze  de o cotă cat mai crescută a finanţărilor de la guvern şi din surse 

non-guvernamentale. 

Numărul de doctorate acordate ar trebui să fie menţinut cel puţin la nivelul 

actual. 

Integritatea academică a Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu 

şi a cercetătorilor săi trebuie să fie protejată în continuare. Funcţiile 

suplimentare deţinute de către cercetătorii săi vor fi declarate într-un registru 

public, pe site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu. 

Studii 

Consideraţii asupra contextului  

Programele academice oferite de Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu 

Haţieganu sunt de înaltă calitate. Acest lucru este pus în evidenţă de evaluările 

externe şi de evaluările realizate de studenţi. Programele se află într-o 

permanentă dezvoltare, iar acest proces este condus de o serie de indicaţii 

privind menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii. Concentrarea neîntreruptă a 

Universităţii asupra calităţii programelor sale garantează faptul că fiecare 

student va primi o bună educaţie academică. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu oferă programe 

coerente, care constau dintr-o serie de componente interconectate, planificate 

în mod logic, care sunt adaptate la piaţa internaţională şi care pot fi finalizate 
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în sase şi respectiv cinci ani. Aşteptările cu privire la studenţi presupun ca 

aceştia să considere educaţia şi formarea proprie a fi principala lor sarcină, şi 

să dedice studiului cel puţin 40 de ore pe săptămână. 

Studenţii care finalizează unul din programele de studiu ale Universităţii de 

Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu sunt calificaţi pentru a intra pe piaţa 

internaţională a forţei de muncă. Pregătirea lor academică le permite să 

analizeze probleme complexe, pentru a ajunge la soluţii motivate şi justificate 

şi a interpreta informaţiile. Predarea, asigurată si de cadre didactice implicate 

în cercetare, pune bazele unei atitudini academice pozitive. Profesorii trebuie 

să fie în măsură să-şi transfere cunoştinţele şi experienţa într-un mod eficient 

şi motivator. Întrebările ce îi preocupă, metodologia pe care o folosesc, 

problemele interpretabile cu care se confruntă şi perspectiva la care se ajunge 

după toate acestea sunt teme recurente în educaţia pe care o oferă. Astfel, 

studenţii fiecărui program sunt aduşi în contact cu cercetarea academică şi 

incluşi în multe programe de acest gen. Ei sunt astfel pregătiţi pentru a-şi 

asuma poziţii de răspundere în viitor. 

Predarea este strâns legată de viaţa reală şi face parte, în ansamblul său, din 

cerinţele pe care comunitatea profesională le impune practicanţilor săi, cu 

privire la educaţia permanentă. Interacţiunea intensă dintre practicieni şi 

cadrele universitare ale diferitelor departamente si discipline se reflectă în 

metode de predare excelente şi actuale, care pot fi considerate un adevărat 

etalon naţional. Înalta calitate a acestui tip de curriculă o face să fie foarte 

apreciată. 

Deoarece Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu îşi formează 

studenţii pentru intrarea pe o piaţă a muncii internaţională, educaţia pe care o 

oferă trebuie să fie adaptată în acest sens. Astfel, este necesară organizarea 

unui mediu educaţional orientat spre dimensiunea internaţională. Una din 

modalităţile de a realiza acest lucru este încurajarea unui număr mai mare de 

studenţi să urmeze o parte a programului lor de studiu într-o altă ţară şi 

atragarea mai multor studenţi din alte ţări la Universitatea de Medicină şi 

Farmacie Iuliu Haţieganu, pentru a realiza aici o parte din programul lor de 

studii. Pe lângă cunoştinţele ce permit compararea sistemului educaţional 

propriu cu cel internaţional şi dezvoltarea, la o scară mai modestă, a unor 
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programe cu parteneri europeni, un corp didactic multinaţional va putea 

contribui şi la dezvoltarea unui mediu academic internaţional. Membri unui 

personal didactic de acest tip nu numai că deţin cunoştinţe despre cultura 

altor ţări, atât din interiorul cât şi din afara mediului universitar, ci deţin şi 

informaţii cu privire la mediul profesional în care absolvenţii îşi vor desfăşura 

activitatea în cele din urmă. În cursul programului, cadrele didactice vor putea 

să aloce un segment educaţional unor cunoştinţe de tipul relaţiilor 

internaţionale şi al modului de a aborda diferenţele interculturale. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu oferă tuturor celor 

formaţi în cadrul său un program de predare plin de provocări. 

O educaţie calitativă necesită profesori buni şi studenţi buni, care 

interacţionează strâns pentru a da forma procesului educaţional. Se impune, 

de asemenea, o bună organizare a activităţilor de predare. Universitatea de 

Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu are în plan o serie de îmbunătăţiri 

suplimentare în acest domeniu, în special în ceea ce priveşte accesul la 

programe de studiu externe. De exemplu, studenţilor le va fi permisă realizarea 

cursurilor opţional la altă facultate sau în altă ţară, in masura respectarii 

curriculei si a responsabilitatilor in cadrul universitatii noastre. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu consideră că este 

esenţială evaluarea de către studenţi a procesului de predare şi a facilităţilor de 

care beneficiază. În acest scop, se efectuează evaluări anuale cu privire la 

satisfacţia studentului. În ultimii ani, au fost îmbunătăţite substanţial o serie 

de facilităţi pentru studenţi, iar acest lucru se reflectă şi în opiniile 

studenţilor. Rămân, desigur, o serie de zone cu probleme, însă şi acestea vor 

beneficia de o atenţie deosebită în următorii ani. O astfel de zonă este cea 

privitoare la îmbunătăţirea mobilităţilor studenţilor în alte ţări şi din alte tari,  

la îmbunătăţirea orientării programelor de studiu către cerinţele pieţei forţei de 

muncă. În următorii ani, Universitatea va menţine standardul facilităţilor sale 

şi va acorda o atenţie deosebită opiniilor studenţilor săi în această privinţă. 

Obiective 

Programele Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu ar trebui să 

fie orientate spre dimensiunea internaţională. Acest aspect se va refelcta în 



Planul strategic 2012 
 

Universitatea de Medicină şi Farmacie  „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca Pagina 32 
 

conţinutul programelor, în abordarea utilizată de cadrele didactice şi în 

pregătirea studenţilor. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu va oferi tuturor celor 

formaţi în cadrul său un program stimulator. 

O parte din studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu vor 

avea acces la perioade de studiu într-o universitate din altă ţară, ca parte a 

programului lor de studii. 

Studenţii trebuie să-şi completeze educaţia academică iniţială în termenul 

oficial stabilit pentru finalizarea ciclului de licenţă şi ulterior doctorat în 

respectivul domeniu (de sase şi respectiv cinci de ani, iar pentru doctorat patru 

ani). 

Responsabilul fiecărui program trebuie să aibă o imagine clară a poziţiilor de 

pe piaţa forţei de muncă adoptate de către absolvenţii ultimelor generaţii, să 

compileze sistematic informaţii cu privire la modul în care absolvenţii îşi 

desfăşoară activitatea pe această piaţă şi să folosească aceste informaţii în 

dezvoltarea programelor de studii. 

În dezvoltarea programelor de studii se vor folosi tot mai mult crearea de reţele, 

spre exemplu reţelele de absolvenţi şi reţele în care sunt implicaţi angajatorii 

absolvenţilor. 

Corp Academic - Personal, studenţi şi absolvenţi 

Corp Academic -Personal 

Consideraţii cu privire la context 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca impune 

cerinţe stricte în ceea ce priveşte calitatea educaţiei şi cercetării sale. Acest fapt 

impune o activitate susţinută a personalului său. 

Pe de altă parte, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu oferă 

foarte multe facilităţi personalului său.  Aceştia formează o comunitate 

academică unită, care oferă tuturor posibilitatea de a-şi dezvolta talentul şi în 

care fiecare membru este responsabil pentru comportamentul şi rezultatele 

sale. 
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Politica de personal a Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu va 

contribui la împlinirea ambiţiilor în domeniul educaţiei şi al cercetării şi 

creează condiţiile necesare pentru realizări excelente. 

Profesorii talentaţi şi entuziaşti şi cercetătorii vor constitui baza programelor 

academice de predare şi de cercetare-inovare. 

Trebuie să fie acordată o atenţie continuă recrutării şi selecţiei talentelor 

academice, precum şi formării şi supervizării oferite acestora. Identificarea 

studenţilor talentaţi din cadrul Universităţii noastre într-un stadiu incipient, 

dar şi identificarea activă a talentelor din afara Universităţii de Medicină şi 

Farmacie Iuliu Haţieganu este esenţială pentru consolidarea profilelor 

programelor de studii, a reputaţiei institutelor de cercetare  ale universitatii şi 

a programelor de cercetare ale acestora. 

Un procent mai mare al personalului didactic ar trebui să fie constituit din 

profesionişti din alte ţări. Creşterea numărului de cercetători şi profesori 

străini contribuie la caracterul internaţional al Universităţii şi la orientarea 

acesteia către dimensiunea internaţională. În viitor, se va impune un alt tip de 

căutare decât cel implementat până în prezent, şi anume căutarea talentelor 

academice de top nu numai în interiorul Universităţii, ci şi în afara României. 

Pentru numirea în funcţii de conducere academică a unor personalitati din 

afara tarii, o condiţie preliminară esenţială este experienţa substanţială în 

cadrul unei universităţi străine de prestigiu sau în cadrul unei instituţii 

comparabile, de tipul institutelor de cercetare. 

În principiu, aceeaşi condiţie se va aplica daca va fi cazul şi pentru numirea 

într-o poziţie de asociat. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu doreşte să-şi 

internaţionalizeze personalul, prin atragerea mai multor talente academice din 

alte ţări. Acest deziderat impune cerinţe personalului academic şi non-

academic român, cu privire la cunoştinţele de limbă engleză şi la cele de natură 

stiintifica. Acest lucru se aplică în special personalului academic implicat în 

procesul de predare şi supervizare a studenţilor din alte ţări. Dacă este 

necesar, se va impune urmarea de cursuri de formare suplimentare. 
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Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu aspira sa isi consolideze 

pozitia ca universitate de cercetare, în care învăţământul universitar şi 

cercetarea academică sa fie strâns legate. Consiliile Facultăţilor, Rectorul şi 

Prorectorii pentru Educaţie şi Cercetare, precum şi departamentele, sunt 

nivelurile de organizare de la nivelul cărora porneşte asigurarea coeziunii între 

educaţie şi cercetare. Responsabilitatea sarcinilor comune trebuie să fie 

prezentă şi experimentată la aceste nivele.  

 Deoarece finanţarea pentru numirea personalului titular a fost redusă 

considerabil ca urmare a unor măsuri guvernamentale, un procent semnificativ 

al cercetării academice se desfăşoară pe baza finanţărilor şi numirilor 

temporare sau pe blocarea unor posturi. Universitatea de Medicină şi Farmacie 

Iuliu Haţieganu are în plan investirea în activităţi care transformă orice 

perioadă determinată de activitate în cadrul Universităţii de Medicină şi 

Farmacie Iuliu Haţieganu într-o experienţă socială plăcută. 

Activităţile de sprijinire a personalului de conducere au ca scop susţinerea 

educaţiei şi cercetării. Procesele de susţinere sunt proiectate efectiv şi eficient. 

Obiective 

Cât mai mulţi membri ai personalului trebuie să câştige experienţă în domeniul 

lor de activitate, ceea ce îi va pregăti şi pentru alte locuri de muncă, atât în 

cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, cât şi în afara 

acesteia. 

Personalul academic al Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu 

trebuie să aibă o componenţă internaţională. 

Cei aflaţi în funcţii de conducere vor stabili obiective şi cerinţe de performanţă 

şi vor demonstra abilitatea de a superviza şi evalua aceste obiective şi 

cerinţe. Ei vor împărţi responsabilitatea atingerii obiectivelor. 

Discuţiile anuale de evaluare a performanţei ar trebui să se concentreze asupra 

rezultatelor şi dezvoltării. 

În principiu, recrutarea personalului titular ar trebui să fie efectuată atât la 

nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. 
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Mobilitatea personalului de conducere şi a celui de susţinere ar trebui să fie 

amplificată. 

Studenţii 

Considerații generale  

Universitatea Iuliu Hatieganu este o universitate în care studentul contează ca 

un individ.Universitatea se simte responsabila pentru dezvoltarea personală a 

studenţilor săi. La rândul său, Universitatea se aşteaptă ca studentii săi să 

joace un rol activ în educaţia lor şi să participe activ în comunitatea 

academică. 

Sistemul de învăţământ este conceput pentru a maximiza contactul personal 

între profesori şi elevi.Universitatea caută o dezvoltare stabilă în numărul total 

de studenţi.  

Atât în programele de licenta , programe de doctorat, urmarirea permananta a  

perspectivelor de pe piaţa forţei de muncă joacă un rol important in alegerile  

care trebuie  făcute. Aceste alegeri se referă nu numai componentele de decizie, 

dar, de asemenea, la alegerea de specialităţi medicale pentru viitor.  

În următorii ani, vor trebui intreprinse eforturi mari pentru  stimularea 

absolventilor ca dupa o perioada de studiu sau profesare intr-o alta tara, 

acestia sa se intoarca in Romania. Universitatea va face eforturi pentru 

asigurarea mediului necesar realizarii acestui obiectiv. Consideram ca 

universitatea se va putea implica si in acordarea de sprijin în pregătirile 

practice necesare pentru acest lucru, sprijin în examinarea conţinutului 

programului, care vor fi, de asemenea, furnizate în scopul de a ne asigura că 

beneficiile din perioada de studiu în străinătate pot fi maximizate în momentul 

intoarcerii fie in  Universitatea Iuliu Haţieganu fie intr-un alt loc de munca. 

Atragerea de studenţi de master din alte ţări decât România promovează 

dezvoltarea de un organism  international. Mai mulţi studenti externi, care 

petrec câteva luni studiind la Universitatea Iuliu Haţieganu vor oferi, de 

asemenea, un aer international campusul universitar.  
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Universitatea se va  asigura ca le este oferit un mediu academic superior si de 

inalta abordabilitate , precum si o atmosfera prietenoasa si de sprijin care sa 

duca la cresterea aprecierii la nivel european si international.  Acesta trebuie 

sa fie realizat ca un program special considerat – un timp de invatare placuta 

la Universitatea Iuliu Haţieganu. 

Viața universitară va contribui la evaluarea pozitiva a universitatii noastre de 

catre studenti. Universitatea Iuliu Hatieganu crede cu tărie că, în plus faţă de 

studiile lor, elevii ar trebui să fie activ implicaţi în asociaţii studenţeşti. 

Universitatea facilitează acest lucru tinand cont de asteptarile acestor asociaţii 

studenţeşti din Universitate. 

Studentii influenţează substanţial politica Universităţii, prin consultarea lor 

permanenta si participarea lor la luarea deciziilor la universitate şi la nivel de 

facultate, cât şi la nivel departamental.  

Obiectivele 

Toţi studentii trebue sa se familiarizeze foarte bine cu detalii ale programului 

pe care il vor urma de la Universitatea Iuliu Haţieganu. Fiecare student nou ar 

trebui să ştie, dacă el sau ea a făcut o alegere bună. Toţi studentii trebuie să 

aibă o imagine reala a poziţiilor pe piaţa forţei de muncă unde ca absolventi ai 

Universitatii noastre pot ajunge si ceea ce implică aceste locuri de muncă. 

 

 

Alumni 

Context  - consideraţii 

Educaţia şi cercetarea efectuate la Universitatea Iuliu Haţieganu ocupă o 

poziţie proeminentă în lumea academică. Acesta are loc în colaborare şi in  

contact cu parteneri academici si sociali. O puternica retea de absolventi ai 

universitatii noastre fie cei ce au obtinut o licenta sau un doctorat , simt o 

legătură de durată cu departamentul lor sau cu un centru de cercetare, 

precum şi cu Universitatea. Ei sunt mândri de educaţia lor, de Universitatea 

noastra şi sunt conştienţi de calitatea acesteia. Prin diseminarea acestui 



Planul strategic 2012 
 

Universitatea de Medicină şi Farmacie  „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca Pagina 37 
 

sentiment de mândrie, care contribuie la construirea reputaţiei de la 

Universitatea Iuliu Haţieganu, acestia devin ambasadori pentru educaţie şi 

cercetare. 

 

Resurse: Finanţe şi Servicii  

Consideratii obiective.  

Politica financiară a Universitatii va facilita indeplinirea sarcinilor noastre 

primare de educaţie şi cercetare. Acestea privesc pe termen lung, procesele 

care au nevoie de sprijin financiar stabil. 

Politica financiară are drept scop să menţină evoluţia veniturilor şi cheltuielilor 

în echilibru.  

În planurile sale strategice, Universitatea subliniază prioritatea educaţiei şi a 

cercetării. Acest lucru se reflectă în mod natural si in politica sa financiară. 

Mediile universitare se schimbă foarte mult: finanţarea directă a guvernului 

este si se va afla in permanenta schimbare iar componentele fixe vor deveni tot 

mai putine in favoarea celor variabile.  Finanţare de la guvern, disponibila 

trebuie să fie utilizata tot mai mult pentru a finanţa costurile fixe ale 

activităţilor de bază, educaţie şi cercetare.  

Fluxul de lichidităţi in universitate şi forma sa de dezvoltare si de performanta 

vor fi elemente importante în politica financiară a Universităţii.  

Obiectivele 

Pastrarea unui echilibru in venituri şi cheltuieli. 

Structura pentru atragerea de donatii va trebui să fie îmbunătăţita şi veniturile 

ar trebui să crească.  

De asemenea se vor identifica surse de finantare pentru cercetare si dezvoltare 

de infrastructuri din programe europene sau programe private. 

 

Un nou plan va fi elaborat pentru dezvoltarea pe termen lung a campusului. 

Aspectul campusului ar trebui să contribuie la sentimentul de apartenenta la 

Universitatea Iuliu Haţieganu. 


