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Acest raport a fost intocmit de Comisia de audit intern a calitatii procesului de invatamint a
Facultatii de Medicina pentru anul universitar 2012-2013. Comisia este formata din urmatoarele
cadre didactice: presedinte Conf. Dr. Mihai Tanasi si membrii: şef lucrări dr. Elena Rusu şi şef
lucrări dr. Gabriel Veselu.
Raportul va fi prezentat la Adunarea Generala a cadrelor didactice ale Facultatii de din data de 1
februarie 2014.
Prezentul raport de audit se refera la Facultatea de Medicina si este completat de Raportul Comisiei
de Audit a Universitatii condusa de Prof. univ. dr. Magdalena NEGRUŢIU.
In realizarea prezentului raport am utilizat Metodologia privind asigurarea calitatii,
autorizarea de functionare provizorie si acreditarea programelor de studiu si a institutiilor de
învatamânt superior, care concretizeaza prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calitatii educatiei, astfel cum fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006,
cu modificarile ulterioare.
Institutia dispune de practici de auditare interna cu privire la principalele domenii ale
activitatii universitare pentru a se asigura ca angajamentele pe care si le-a asumat sunt respectate
riguros, în conditii de transparenta publica. Auditarea interna se realizeaza efectiv, periodic si pe o
baza reglementata intern, la nivel de institutie si de compartimente si priveste domeniile financiarcontabil, ale integritatii academice, ale predarii, examinarii si cercetarii. Anual se publica un raport
de audit academic, dezbatut în Senat, si se elaboreaza un plan de ameliorare.
Raportul de audit intern vizeaza 3 domenii :
A.Capacitatea institutionala
B.Eficacitatea educationala
C.Managementul calitatii
Prezentul Raport de audit intern a fost efectuat tinand cont de realitatile procesului de invatamant si
de Raportul de autoevaluare a calitatii privind programele de studii universitare de licenta din cadrul
Facultatii de Medicina a Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti pe anul universitar 2012 – 2013.
A. Domeniul Capacitatea institutionala
Criteriul reprezentat de Structurile institutionale, administrative si manageriale respecta standardele
Misiune, obiective si integritate academica, cat si Conducere si administratie.
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Criteriul reprezentat de baza materiala respecta standardele Patriomoniu, dotare, resurse finaciare
alocate. Baza materială a universitatii asigura pentru Facultatea de Medicina standardele unui
proces instructiv-educativ de calitate conform Articolului 25 din Legea 88/1993. Universitatea
dispune de sedii proprii, cum ar fi sediul din Timpuri Noi si sediul din str. Gh. Petrascu nr. 67A,
ultimul fiind destinat invatamintului preclinic şi de laborator al Facultatii de Medicina.
Localul din str.Gheorghe Petrascu nr. 67 A, proprietate a Universitatii Titu Maiorescu, dispune de
urmatoarele spatii de invatamint:






3 sali de curs a cite 96 locuri fiecare si suprafata de peste 100 mp fiecare; 1 sala de curs cu
64 de locuri si suprafata de 90 mp;
2 sali de seminar de cite 65 locuri fiecare si suprafata de 65 mp fiecare, conectate la Internet
cu retele independente si sistem centralizat de servere;
1 sala disectie cu cate 30 de locuri si suprafata de 80 mp;
1 sala pregatire disectie cu cate 10 de locuri si suprafata de 30 mp;
10 sali de laborator cu suprafata cuprinsa intre 30 si 80 mp fiecare.

Legatura la reteaua Internet, prin conexiune X-NET prin fibra optica.
In anul universitar 2007-2008, a fost dat in folosinta la demisolul acestei cladiri, un modern
laborator de anatomie si embriologie, cu toate dotarile necesare, sala de disectie, si alte laboratoare
de fiziologie, fiziopatologie, biologie celulara si genetica.
În anul 2009 s-au renovat si dotat cu echipamente si aparatura performantă laboratoarele de la etajul
2:biofizică, biochimie, imunologie, histologie. In scopul asigurarii unei noi calitati a procesului de
invatamint, in anul 2011 universitar a fost inaugurata Aula Magna a Universitatii Titu Maiorescu,
de 700 de locuri, situata intr-o cladire moderna si extrem de functionala, denumita Corpul M, care
detine si alte spatii de invatamint cum ar fi doua amfiteatre de 200 de locuri, doua amfiteatre de 100
de locuri si multe alte sali de seminar si lucrari practice.
B. Domeniul eficacitate educationala
Criteriul Continutul programelor de studiu respecta standardul referitor la admiterea studentilor.
Sunt descrise Principii ale politicii de recrutare si admitere iar metodologia examenului de admitere
este transparenta.
Criteriul Continutul programelor de studiu respecta standardul referitor la structura si prezentarea
programelor de studiu. Planurile de învăţământ ale specializării Medicină au fost revizuite, în sensul
corectării raportului dintre activităţile practice şi activităţile teoretice în favoarea activităţilor
practice. Astfel, în anul universitar 2012-2013, planurile de învăţământ ale specializării Medicină
cuprind 1932 ore de curs şi 3880 ore lucrări practice şi stagii.
Numărul orelor pe un ciclu universitar este 5 804. Numărul creditelor ECTS este de 60/an, în total
360 credite ECTS, la care se adaugă 30 credite obţinute la examenul de licenţă şi anume:
PROBA I + PROBA II - 30 ECTS
Astfel, în prezent planurile de învăţământ sunt întocmite pentru un întreg ciclu universitar (6
ani).Tot aici trebuie menţionată Hotărârea Senatului UTM nr. 15/23 ianuarie 2007, prin care s-au
reformat toate planurile de învăţământ, inclusiv prin introducerea disciplinelor Metodologia
cercetării ştiinţifice şi Managementul proiectelor europene. Planurile de învăţământ au fost
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întocmite conform normelor europene şi respectă curricula minimă obligatorie. Facultatea de
Medicină, specializarea Medicină acţionează în strânsă colaborare cu celelalte facultăţi de Medicină
de stat sau private din ţară şi străinătate, în special cu cele din ţările Uniunii Europene. Această
acţiune se realizează în principiu prin obiectivele şi misiunea Facultăţii de Medicină exprimate în
curriculă, planul de invatamint şi fişele disciplinelor, care in permanenta au fost comparate si
armonizate cu planurile de invatamint afisate pe site-urile universitatilor de prestigiu.
Învăţământul preclinic cuprinde discipline fundamentale de bază biologice, morfologice, histologice
şi biochimice. În facultatea noastră se parcurg aceleaşi discipline medico- chirurgicale generale şi în
aceeaşi proporţie ca şi la universităţile cu tradiţie în acest domeniu. S-au introdus şi unele discipline
facultative şi opţionale în scopul aprofundării unor aspecte fundamentale şi clinice cu importanţă în
formarea viitorului medic. Un accent deosebit s-a acordat pregătirii în domeniul informaticii
medicale şi a biostatisticii, a utilizării calculatoarelor şi informatizării în activitatea medicală.
Criteriul Rezultatele invatarii respecta standardele Valorificarii calificarii universitare obtinute.
In acest sens am urmarit :
-capacitatea absolventilor de a se angaja în domeniul de competenta al calificarii universitare
-posibilitatea continuarii studiilor universitare
-nivelul de satisfactie al studentilor în raport cu dezvoltarea profesionala si personala asigurata de
universitate.
-centrarea pe student a metodelor de invatare
-orientarea în cariera a studentilor
Criteriul reprezentat de activitatea de cercetare stiintifica a implicat elaborarea Planurilor de
cercetare.
În conformitate cu prevederile legii, Universitatea Titu Maiorescu - Facultatea de Medicină este o
componentă a sistemului naţional de cercetare dezvoltare, iar activitatea de cercetare ştiinţifică ce se
desfăşoară în cadrul ei este strâns legată de procesul de învăţământ. Activitatea de cercetare
ştiinţifică este coordonată de Institutul de Cercetari Stiintifice Medicale ”Academician Nicolae
Cajal” al Universităţii şi se realizează prin Consiliul Ştiinţific, prin centrele de cercetare,
laboratoare, prin colectivele de cercetare ştiinţifică precum şi prin alte structuri de cercetare din
facultăţi. Cercetarea ştiinţifică este unul din obiectivele principale al Facultăţii de Medicină, necesar
pentru progresul medicinei in România, în domeniul investigaţiei medicale şi în tratamentele
preventive, curative sau recuperatorii.
În cadrul Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti, activitatea de cercetarea ştiinţifică se
realizeaza prin Institutul de Studii, Cercetare, Inovare ”Titu Maiorescu” si prin Institutul de
Cercetari Stiintifice Medicale ”Academician Nicolae Cajal”. Ambele institute functioneaza sub
conducerea executivă a cate unui Consiliu stiintific si sub coordonarea Senatului UTM.
In cadrul Facultatii de Medicina, sub coordonarea Consiliului Facultatii de Medicină, a fost aprobat
in anul universitar 2013 infiintarea Centrului de Cercetare in Stiinte Biomedicale. Acesta are in
structura 9 departamente: Medicină Integrativă, Bioinginerie, Studii clinice, Malpraxis medical şi
legislaţie biomedicală, Asistenţă medicală primară şi studii comunitare, Medicina moleculara,
Studiu a Bolilor cardiovasculare, Reabilitare si reinsertie sociala si profesionala, Accidentologie si
expertiza medico-legala.
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La nivelul Universităţii Titu Maiorescu, al Facultăţii de Medicina şi al departamentelor, se
organizează manifestări ştiinţifice sub formă de: seminarii ştiinţifice, sesiuni, conferinţe, mese
rotunde, precum şi alte manifestări, pentru comunicarea şi popularizarea rezultatelor şi a experienţei
acumulate în activitatea de cercetare ştiinţifică în vederea publicării ulterioare în revistele de
prestigiu. Cercetarea ştiinţifică a fost valorificată prin publicaţii în reviste de specialitate sau edituri
din ţară, recunoscute de CNCSIS, sau din străinătate, comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni,
simpozioane, seminarii etc. din ţară şi străinătate.
Activitatea de cercetare ştiinţifică a facultatii noastre, se desfăşoară în cadrul unor programe
naţionale şi internaţionale şi prin colaborare cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară şi
din străinătate, ţinând seama şi de cerinţele mediului economic şi de afaceri. Activitatea de cercetare
ştiinţifică constituie unul din criteriile de apreciere a competenţelor profesionale ale fiecărui cadru
didactic şi, după caz, poate si trebuie sa completeze norma didactică. Cu toate acestea, contributia
facultatii noastre la buna desfasurare a lucrarilor Conferintei Internationale Educaţie şi Creativitate
pentru o Societate Bazată pe Cunoaşter a fost una modesta din toate punctele de vedere. Numarul
de lucrari sustinute a fost sub asteptari, in asa masura incit nu merita editat un volum al sectiunii
Medicina datorita numarului insuficient de articole. Participarea internationala a fost mediocră iar
la sesiunea de comunicari a sectiunii Medicina, desi au participat un numar consistent de studenti,
aportul cadrelor didactice, fizic si stiintific a fost destul de slab. Speram pentru anii care urmeaza, o
participare mai larga, motivata cel putin prin contributia stiintifica obligatorie impusa de
standardele ARACIS, de cel putin doua publicatii pe an pentru fiecare cadru didactic al facultatii.
Criteriul Activitatea financiara a organizatiei respecta standardele referitoare la buget si
contabilitate conform rapoartelor prezentate de dtructurile spacializate al universitatii.
C. Domeniul Managementul calitatii.
Criteriul Strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii in vederea respectarii standardelor
referitoare la structuri si politici pentru asigurarea calitatii a necesitat organizarea sistemului de
asigurarea calitatii.
In scopul dezvoltarii sistemului de asigurare a calitatii procesului educational in cadrul universitatii
si facultatii, comisiile organizate si-au propus urmatoarele obiective:
Comisia pentru evaluare interna si asigurarea calitatii procesului de invatamant elaboreaza
propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei medicale, coopereaza cu agentia nationala
specializata in domeniu si cu alte organisme similare abilitate, din tara sau din strainatate,
coordoneaza aplicarea procedurilor si metodologiei de evaluare si asigurare a calitatii, aprobate de
Senatul Universitatii, conform criteriilor stabilite de lege si, anual, intocmeste un raport de evaluare
interna privind calitatea educatiei in cadrul Facultatii de Medicina, asa cum este si acesta; Comisiile
pentru programele de studii pe domenii de licenta promoveaza la nivelul Facultatii de Medicina a
Universitatii Titu Maiorescu, in mod specific, cultura calitatii educatiei medicale, stabilesc repere
calitative si cantitative comparabile cu alte institutii similare din tara si din strainatate, in scopul
evaluarii calitatii programelor, respectiv specializarilor de studii de licenta, evalueaza modul de
indeplinire a programului de politici orientate pe calitate si pe mijloace de realizare, evalueaza, cel
putin anual, calitatea invatamintului medical din Facultatea de Medicina, asigurand concordanta cu
standardele de calitate si criteriile de performanta conform legii;
Consiliul Facultăţii de Medicina, promoveaza cercetarea stiintifica universitara la standardele
internationale, asigura ridicarea nivelului calitativ al proiectelor si programelor de cercetare,
stabileste strategia activitatii stiintifice in cadrul domeniului sanatate, analizeaza si adopta proiectele
planurilor si temelor de cercetare stiintifica pe care le depune aprobarii Senatului, stabileste
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criteriile de evaluare a proiectelor depuse spre finantare, sprijina si stimuleaza organizarea de
manifestari stiintifice in cadrul universitatii si facultatii, precum si realizarea de parteneriate cu
institute si centre de cercetare stiintifica, universitati, societati comerciale si alte institutii din tara
sau din strainatate, cu preocupari in domeniul cercetarii stiintifice.
Comisia pentru audit intern are ca o competenta auditarea tuturor activitatilor de invatamant, de
cercetare stiintifica, economico - financiara si administrativa - in conditii de transparenta, la toate
nivelurile Universitatii, inclusiv la Facultatea de Medicina.
Comisia pentru sprijinul activitatilor extracurriculare studentesti are, ca principala atributie,
sprijinirea activitatilor cultural - sportive, recreative si altele asemenea acestora, desfasurate de
comunitatea universitara.
Comisia pentru acordarea burselor din cadrul Facultatii de Medicina coordoneaza aplicarea
normelor si criteriilor de atribuire a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studenti.
Organizarea, functionarea si atributiile comisiilor si consiliilor in interesul invatamantului sunt
stabilite prin regulamente proprii, aprobate de Senatul Universitatii.
Toate aceste comisii promoveaza la nivel organizational, o cultura a calitatii menita sa asigure o
imbunatatire a standardelor de calitate comparativ cu realizari similare din alte universitati din tara
si din strainatate si care reprezinta referentiale permanente pentru evaluarea si monitorizarea
calitatii in Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti.
Comisia pentru evaluare interna si asigurarea calitatii procesului de invatamant, avand in
componenta cadre didactice de la toate facultatile, absolventi, angajatori si studenti, va asigura toate
conditiile necesare cresterii calitatii procesului de invatamant la ambele specializari ale facultatii
noastre.
Criteriul Proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si
activitatilor desfasurate a implicat aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de
studiu si diplomelor ce corespund calificarilor.
Programele de învăţământ sunt actualizate în fiecare an în raport cu realizările ştiinţei în diferite
domenii de specialitate. În conformitate cu prevederile HG nr.1175/2006 şi a Legii nr.87/2006,
specializarile din cadrul Facultăţii de Medicină şi-a revăzut fişele disciplinelor pentru fiecare
disciplină din curriculă (obligatorii, facultative, opţionale), iar titularii de disciplină au elaborate fişe
care cuprind dupa standardele impuse de ARACIS următoarele elemente:
-titlul disciplinei
-volumul didactic (curs, sem/laborator/stagiu/săptămână)
-semestrul, anul de studiu ;
-forma de învăţământ;
-obiectivele disciplinei, în raport cu prevederile Programului de la Bologna;
-conţinutul ştiinţific al disciplinei pe capitole şi paragrafe;
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-modalităţile de evaluare a studenţilor (examen, colocviu scris/oral, test grilă, lucrări de control,
teme de casă, etc.);
-indicaţii metodice (metode pedagogice utilizate la disciplină, mijloace audio-vizuale, chestionare
de evaluare calitativă, feed-back didactic, etc.);
-competentele generale si specifice oferite;
-bibliografie (actualizată anual şi cu referinţe recente de pe site-uri Internet).
Pentru activităţile de seminar, laborator şi stagii clinice există fişele disciplinelor cu aceeaşi
structură ca a curriculei disciplinei.
Conducerea Facultăţii de Medicină, din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, a trasat drept sarcina
fiecărui cadru didactic, şef de disciplină, realizarea unor fişe ale disciplinei competitive, moderne,
inspirate atât din tradiţia învăţământului medical românesc cât şi din programele celor mai renumite
universităţi europene. De asemenea menţionăm că aceste fişe, la fiecare disciplină, sunt
reactualizate şi îmbunătăţite în fiecare an universitar, în funcţie de evoluţia şi noutăţile apărute pe
plan mondial în ramura de ştiinţă respectivă.
Criteriul proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor învatarii respecta standardele
referitoare la evaluarea studentilor.
Universitatea are un regulament privind examinarea si notarea studentilor care este aplicat în mod
riguros si consecvent. Integrarea examinarii în proiectarea predarii si învatarii pe cursuri si
programe de studiu. Acest regulament se intituleaza ”Metodologia de evaluare a rezultatelor
invatarii”, si cuprinde reguli, criterii procedee si metode privind aprecierea obiectiva si transparenta
a insusirii cunostintelor teoretice si practice de catre studenti.
Regulamentul privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de
studiu a fost aprobat de Senatul Universitatii. Actul normativ cuprinde reglementari unitare pentru
toate formele si ciclurile de invatamant. In consecinta, in Facultatea de Medicina, programele de
studiu sunt monitorizate permanent. Pe baza unui set complex de informatii si date, au loc evaluari
periodice ale calitatii, pe fiecare program de studii, cel putin o data pe an sau pe semestru, cu sarcini
concrete transmise cadrelor didactice in Consiliul Facultatii.
Aceasta revizuire periodica are in vedere armonizarile cu dinamica pietii calificarilor nationale si
internationale, pe baza nomenclatorului de domenii de licenta (benchmarks).
Criteriul Proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral respecta standardele de
Calitate a personalului didactic si de cercetare.
S-a incercat imbunatatirea raportului dintre numarul de cadre didactice si studenti prin scoaterea la
concurs a posturilor vacante.
Anual se realizeaza evaluarea colegiala a cadrelor didactice, evaluarea personalului didactic de catre
studenti si evaluarea cadrelor didactice de catre managementul universitatii.
Criteriul Accesibilitatea resurselor adecvate învatarii impune respectarea standardelor referitoare la
resurse de învatare si servicii studentesti.
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Materialele didactice necesare (tratate si manuale) sunt asigurate din dotarea Facultatii de Medicina,
a catedrelor Universităţii, precum şi cu sprijin extern, intr-o proportie de aproximativ 75%.
Prin biblioteca medicala a celor 4 specializari, cu sediul in cladirea din Calea Vacaresti Timpuri
Noi, se asigură cursuri tipărite pentru toţi studenţii. Deasemenea biblioteca achizitioneaza
permanent tratate şi reviste de specialitate pentru toţi studenţii şi cadrele didactice.
Tipărirea/multiplicarea materialelor didactice elaborate de către cadrele didactice se efectueaza prin
Editura Universităţii „Titu Maiorescu”. Studenţii pot beneficia de volumele deja existente in
biblioteca Facultatii de Medicină.
Biblioteca Universitatii „Titu Maiorescu”, deserveşte toate facultăţile Universităţii şi in aceeasi
masura si Facultatea de Medicină.
Biblioteca dispune de 2 săli de lectură cu o capacitate totală de primire simultană de 40 de cititori.
Fondul actual de carte numără 77 500 de volume dintre care 41 088 (în valoare totală de 1160,642
milioane lei) au intrat în ultimii 4 ani. Există abonamente curente la reviste româneşti şi străine, iar
valoarea totală a achiziţiei de reviste în ultimii 5 ani a fost de 224 milioane lei.
Conform Articolului 25 aliniat 2c din Legea 88/1993, biblioteca Universitatii „Titu Maiorescu”,
beneficiază de un fond de carte propriu (materiale didactice: cărţi/cursuri de specialitate,
abonamente la reviste de profil, care acoperă bibliografia necesară pentru toţi studenţii). Aceste
cărţi au fost obţinute atât prin efort propriu (multiplicări de cursuri redactate de cadrele didactice
prin editura universităţii) cât şi prin colaborare internaţională. Se vor putea folosi de către studenţi si
mijloacele audio- vizuale ale disciplinelor în care îşi vor desfăşura activitatea din dotarea
cabinetelor didactice ale acestora.
Utilizatorii bibliotecii au fost în perioada 2000-2010, studenţi ai universităţii, cadre didactice,
medici din reţeaua sanitară, sau cercetători de la facultatea noastra sau de la alte universităţi.
Biblioteca oferă următoarele servicii:




Acces automatizat şi informatizat la informaţiile privind fondul de publicaţii existent în
bibliotecă.
Regulamentul de functionare ale bibliotecii, asigura o cit mai larga participare a studentilor
la consultarea materialelor solicitate, avind un orar de functionare optim si personal adecvat.
Publicatiile sub forma de carti, manuale sau cursuri, indrumatoare, monografii sau
participari la capitole de tratate, ale cadrelor didactice ale Facultatii de Medicina se regasesc
in anexa materialelor didactice si al publicatiilor stiintifice cu exceptia articolelor stiintifice.

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti dispune de o gama variata de resurse de invatare:
manuale, caiete de lucrari practice, indrumare de laborator, CD - uri didactice, planse, mulaje,
programe informatice, seturi de mijloace audiovizuale etc. pentru fiecare program de studiu. Aceste
surse de invatare se regasesc in biblioteca universitatii, la catedre, in laboratoarele didactice si de
cercetare stiintifica. La toate aceste resurse, studentii au acces gratuit, unele dintre ele putand fi si
achizitionate contra cost prin punctul de vanzare material didactic (librarie).
Numarul de volume al cartilor, manualelor si lucrarilor stiintifice din tara si din strainatate existent
in biblioteca asigura toate solicitarile studentilor, biblioteca avand un program si un buget anual de
achizitii, iar prin Editura "Titu Maiorescu" se multiplica o parte din materialele didactice necesare
studentilor.

7

Mentionam ca biblioteca asigura si accesul electronic la materialele didactice si la abonamentele la
revistele de specialitate din tara si din strainatate, diferentiat pe fiecare program de studii de licenta.
In colaborare cu NBCC Romania, Universitatea "Titu Maiorescu" a infiintat un Centru de
consultanta psihologica si orientare in cariera destinat studentilor, absolventilor, masteranzilor si
doctoranzilor. Aceasta structura specifica realizeaza:
 asistenta in procesul de orientare in cariera, intr-o piata a muncii dominata de dezvoltarea
tehnologica accelerata, economia globala, de diversitate; explorare ocupationala; orientare
de dezvoltare in cariera, firme, companii, fundatii;
 suport informativ si training pentru pregatire in vederea sustinerii unui interviu de angajare;
 activitati de plasament pe piata muncii, in colaborare cu firme, companii, societati
comerciale.
Servicii sociale:
Universitatea asigura si un pachet de servicii sociale, culturale si sportive pentru studenti din care
amintim:
-echipe de jocuri sportive, angrenate in competitii
-echipe artistice cu activitate culturala permanenta in Universitate;
-servicii de consiliere in cariera;
-acordarea de burse de performanta si burse de merit pe baza unui Regulament privind acordarea
burselor si a altor forme de sprijin material pentru studenti.
Toate acestea au ca scop, asigurarea unei vieti studentesti de calitate, fiind monitorizate si evaluate
periodic in Senatul Universitatii.
Universitatea dispune de programe de stimulare a studentilor cu performante academice inalte si
programe de recuperare a celor cu dificultati de invatare.
Criteriul Baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii a necesitat
implementarea unor sisteme de informatii si creearea unei baze de date si informatii, de catre
structurile responsabile ale universitatii.
Criteriul Transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si, dupa caz,
certificatele, diplomele si calificarile oferite este indeplinit. Transparenta publica a datelor si
informatiilor, in forma tiparita (pliante, afise, caietul studentului maiorescian) si in forma
electronica (pe site-ul universitatii), ofera posibilitatea informatiei publice, despre toate calificarile
si programele de studiu, permanent actualizate. Corectitudinea si validitatea acestor informatii poate
fi demonstrata permanent.
Oferta educationala se realizeaza permanent prin continutul informational care este postat pe site-ul
Facultatii, site accesat zilnic de foarte multi utilizatori.
In plus, in fiecare primavara, de regula in luna mai, se organizeaza manifestarea „Portile Deschise
ale Universitatii Titu Maiorescu”, adresata in special elevilor din ultima clasa de liceu, care sunt
informati asupra performantelor si conditiilor de invatamint ale facultatilor componente. Cu aceasta
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ocazie se sustin prelegeri si mese rotunde, sunt expuse filme stiintifice, se organizeaza standuri de
carti si publicatii ale fiecarei facultati, cadrele didactice de prestigiu ale universitatii putind conversa
liber cu viitorii studenti asupra domeniilor de interes si a reusitei in cariera.
Facultatea de Medicina ofera in acest fel informatii si date, actuale si corecte, despre calificarile,
programele de studiu, diplomele, personalul didactic si de cercetare, facilitatile oferite studentilor si
alte aspecte de interes public in general si pentru studenti in mod special.
Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti ofera publicului larg interesat, informatii si date
cantitative si calitative, actualizate permanent si care vizeaza calificarile profesionale de licenta, de
masterat si de doctorat, tipul diplomelor obtinute, personalul didactic si de cercetare stiintifica,
facilitati educationale si de plata a taxelor oferite studentilor, baza materiala a universitatii,
preocuparile actuale si de perspectiva ale conducerii universitatii.
Ca suport pentru transmiterea acestor informatii, se folosesc pliantele, afisele, site-ul universitatii,
interviuri, articole de prezentare si anunturi publicitare in mass-media.
In coordonarea conducerii Universitatii, prin Directia de comunicare, marketing si protocol,
Facultatea de Medicina realizeaza sistematic, colectarea, prelucrarea, analiza si difuzarea datelor si
informatiilor referitoare la procesul instructiv - educativ din facultate, la calitatea acestuia, la
masurile intreprinse pentru imbunatatirea continua a performantelor.
In prezent ne concentram atentia asupra tuturor componentelor si canalelor de inregistrarea a
informatiei si de comunicare interna, in vederea unificarii acestora intr-un sistem informatic integrat
comparabil calitativ cu cele oferite de alte universitati europene de renume.
Criteriul Functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei este asigurat de permanenta
activitate a Structurilor institutionale de asigurare a calitatii educatiei. Comisia coordoneaza
aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare siasigurare a calitatii. Anual elaboreaza un Raport
de autoevaluare a calitatii privind programele de studii universitare de licenta din cadrul facultatii
care este prezentat la Adunarea Generala a cadrelor didactice ale Facultatii de Medicina.
Presedinte comisie audit intern,
Conf. Univ. Dr. Mihai Tanasi
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