
PROGRAM MANAGERIAL 

 

pentru candidatura la postul de Director de Departament  

 

Departamentul Discipline Fundamentale, 

Facultatea de Moașe și Asistență Medicală 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București 

 

Departamentul Discipline Fundamentale beneficiază de un colectiv de cadre didactice 

performante, cu o înaltă ținută academică și recunoaștere științifică la nivel național și 

internațional. Dezvoltarea departamentului nostru poate fi realizată numai prin comunicarea 

permanentă cu membrii acestuia și ea trebuie valorificată în scopul pregătirii studenților la un 

nivel de înaltă exigență academică. 

Pentru dezvoltarea activității Departamentului Discipline Fundamentale îmi propun 

atingerea următoarelor obiective prioritare:  

1. Asigurarea managementului și reprezentării departamentului  

2. Îmbunătățirea activității didactice  

3. Stimularea activității de cercetare științifică  

4. Dezvoltarea resurselor umane 

5. Dezvoltarea infrastructurii educaționale 

 

1. Asigurarea managementului și reprezentării Departamentului  

Departamentul Discipline Fundamentale trebuie să constituie un mediu de promovare a 

performanței și onestității iar pentru desfășurarea optimă a activității sale îmi propun stabilirea 

în cadrul colectivului departamentului a unor proceduri clare de lucru, a unor criterii valorice 

bazate pe  principiile colegialității și calității, asigurând totodată transparență în stabilirea 

deciziilor. 

 

2. Imbunătățirea activității didactice  

Pentru dezvoltarea unui proces de învățământ modern si performant la nivelul 

departamentului nostru sunt necesare: 

- colaborarea membrilor departamentului pentru analiza și actualizarea 

programelor analitice și a curriculelor în acord cu standardele și prioritățile 

actuale; 



- susținerea îmbunătățirii și modernizării bazei materiale a disciplinelor din cadrul 

departamentului pentru a oferi condiții optime de desfașurare a activității 

didactice;  

- dezvoltarea de cursuri și lucrări practice ale căror principale caracteristici 

trebuie să fie claritatea, accesibilitatea și capacitatea de realizare a unei 

interrelații active cadru didactic – student; 

- promovarea procesului de predare – învățare centrat pe student care implică 

ierarhizarea complexității, a volumului informațiilor oferite, precum și a 

obiectivelor educaționale în funcție de treptele de specializare, managementul 

eficient al orelor de predare, utilizarea tehnicilor moderne de transmitere a 

informației în procesul didactic, dezvoltarea metodelor interactive, acceptarea și 

încurajarea întrebărilor studenților, stimularea elaborării de referate și studii de 

caz de către studenți, în scopul promovării unei mai bune pregatiri individuale, a 

gândirii independente și a potențialului creativ al studenților; 

- monitorizarea pregătirii riguroase, continue, a asimilării noțiunilor predate, 

evaluarea corectă, care să permită evidențierea detaliată a nivelului de pregătire 

a fiecărui student; 

- informarea din timp și neechivocă a studenților cu privire la modalitățile și 

criteriile de evaluare; de asemenea, trebuie acordată o atenție deosebită 

corespondenței acestora cu bibliografia și bagajul informațional oferit în cadrul 

cursurilor și lucrărilor practice; 

- actualizarea periodică a notelor de curs și caietelor de lucrări practice și 

dezvoltarea unei biblioteci electronice în cadrul departamentului, astfel încât 

nivelul activității didactice să fie permanent la un standard înalt de exigență 

academică; 

- susținerea dezvoltării relațiilor bilaterale și a schimburilor de experiență cu alte 

instituții de cercetare și învățământ din țară și străinătate. 

 

3. Stimularea activității de cercetare științifică  

În ceea ce privește dezvoltarea activității de cercetare științifică în cadrul 

departamentului îmi propun: 

- susținerea membrilor departamentului pentru desfășurarea în bune condiții a 

proiectelor aflate în derulare și dezvoltarea de noi proiecte științifice în cadrul 



unor arii de cercetare prioritare la nivel european, permițând astfel dezvoltarea 

activității și infrastructurii de cercetare din cadrul departamentului; 

- promovarea unei strânse colaborări în activitatea de cercetare din cadrul 

departamentului și identificarea complementarităților în infrastructura de 

cercetare pentru a permite derularea unor proiecte interdisciplinare comune; 

- lărgirea ariei de cercetare științifică și abordarea unor teme de cercetare 

multidisciplinară prin care pot fi puse bazele unor colaborări sau parteneriate cu 

alte colective din instituţii de cercetare şi învăţământ; 

- susținerea valorificării și diseminării rezultatelor cercetării prin publicarea și/sau 

prezentarea de lucrări științifice; 

- atragerea și includerea în proiectele de cercetare științifică a studenților 

doctoranzi, stimulând progresul acestora în activitatea de cercetare doctorală. 

- atragerea studenţilor în domeniul cercetării știinţifice prin susținerea activităților 

de îndrumare şi participare la cercurile și manifestările ştiinţifice studenţeşti, 

implicarea în cadrul proiectelor de cercetare științifică a studenţilor cu 

performanţe deosebite, în vederea extinderii echipelor de tineri cercetători, 

îndrumarea acestora în vederea redactării lucrărilor de licență, încurajarea și 

îndrumarea studenților în activitatea de elaborare și publicare a unor lucrări 

științifice.  

 

4. Dezvoltarea resurselor umane: 

Pentru atingerea unor standarde înalte în activitatea didactică și de cercetare îmi propun 

realizarea următoarelor aspecte în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane: 

- menținerea în cadrul Departamentului a unui mediu academic în care să fie 

cultivate profesionalismul, competitivitatea, colegialitatea, onestitatea, 

transparența; 

- respectarea principiilor egalitatii de sanse, corectitudinii si nediscriminarii in 

cadrul Departamentului; 

- susţinerea dezvoltării și perfecționării continue a membrilor Departamentului 

prin participarea la burse de cercetare doctorală, postdoctorală, programele de 

educație medicală continuă și stagii de pregătire în străinătate; 

- atragerea de noi colaboratori de valoare în cadrul Departamentului prin 

implicarea tinerilor de perspectivă în activitățile didactice și de cercetare 

științifică. 



 

5. Dezvoltarea bazei materiale: 

Obținerea unui nivel înalt de performanță în ceea ce privește activitatea didactică și 

cercetarea științifică necesită o permanentă dezvoltare a infrastructurii educaționale și de 

cercetare. În acest scop îmi propun: 

- susținerea dotării sălilor de curs și lucrări practice cu tehnologie modernă de 

predare; 

- întreținerea în bune condiții și utilizarea eficientă a dotărilor actuale; 

- distribuirea echitabilă și eficientă a resurselor bugetare și susținerea 

implementării tehnologiilor moderne pentru extinderea bazei materiale. 

 

Consider că alături de membrii Departamentului Discipline Fundamentale al Facultății 

de Moașe și Asistență Medicală pot să contribui la realizarea obiectivelor propuse, venind în 

sprijinul pregătirii de studenților la înălțimea standardelor de seriozitate și profesionalism ce 

ne pot face competitivi cu facultățile de profil din orice alt stat al Uniunii Europene.  
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