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FACULTATEA DE MEDICINĂ 

PROGRAM DE STUDII: MEDICINĂ   

    

 

RAPORT PRIVIND SITUAȚIA ABSOLVENȚILOR LA EXAMENUL DE REZIDENȚIAT  

ANALIZA ANILOR UNIVERSITARI: 2015-2019 

 

Urmărirea promovabilității absolvenților specializării Medicină din cadrul 

Facultății de Medicină a Universității Titu Maiorescu din București s-a făcut pe baza 

rapoartelor sintetice obținute de la Centrul de Resurse Umane din cadrul Ministerului 

Sănătății pe baza centralizării rezultatelor obținute în cadrul examenului de 

rezindențiat organizat la nivel național de ministerul de resort.  

 

Analiza performanțelor la examenul de rezidențiat a absolvenților Facultății de 

Medicină din UTM per promoție 

Graficul 1. Analiza absolvenților UTM care au promovat examenul de rezidențiat, distribuiți strict pe anii de 

promovare.  
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Analiza performanței absolvenților din fiecare promoție (2015-2019) la 

examenul național de rezidențiat, în funcție de sesiunea de examinare, arată un 

trend ascendent, pornind de la 114 înscriși și 73 confirmați pentru promoția 2015 și 

care a susținut examinarea în 2015 și ajungând la 78 confirmați din 105 înscriși 

pentru promoția din 2019 care s susținut examinare în același an (Graficul 1). 

 

 
Graficul 2. Analiza absolvenților UTM proveniți strict din promoțiile respective care au decis continuarea 

rezidențiatului în specialitățile confirmate. 

Din nou, analizând doar distribuția rezidenților care au decis să își continue studiile 

de rezidențiat pe specialitatea pentru care au obținut punctaj de promovare, de data 

aceasta luând în calcul doar absolvenții respectivelor promoții, se observă clar un 
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palier ascendent, de la un raport înscriși/rămași de 114/62 în sesiunea de concurs 

2015 la un raport 105/78 pentru sesiunea din 2019 (Grafic 2). Analizând comparativ 

graficul 2 cu graficul 1 vom observa că, în sesiunea 2019 și 2018, comparativ cu 

sesiunile din perioada 2015-2017, nu au mai existat diferențe dintre absolvenții care 

au fost admiși pe diverse specialități și cei confirmați efectiv în acele specialități. 

 

Graficul 3.  Analiza procentuală a datelor. 

 

De asemenea am analizat rezultatele absolvenților UTM ai facultății de medicină la 

examenul de rezidențiat, dar aceștia provenind din promoții anterioare. 

 

Tabelul 1. Rezultatele procentuale ale absolvenților promoțiilor anterioare la 

examenul de rezidențiat 

Anul 
examenului  

2019 2018 2017 2016 2015 

Inscriși  196 128 115 120 110 

Promovati 65 64 60 46 56 

% 33% 50% 52,17% 38,33% 51% 

 

 

 

 



ANEXA 87 

4 
 

 
Graficul 4. Analiza absolvențidin promoțiile anterioare promovați la examenul de  rezidențiat 

 

Din analiza tabelului 1 și a graficului 4 se observă ca anual, absolvenții 

promoțiilor anterioare ai facultății de medicină se înscriu la examenul național de 

rezidențiat, și o bună parte dintre aceștia promovează acest examen. Se remarcă în 

general numărul constant de studenți care promovează anual examenul de 

rezidențiat. 

După absolvirea Facultăţii de Medicină, medicii tineri se pot înscrie în 

programe de masterat, studii doctorale sau pot participa la concursul de rezidenţiat 

organizat anual de Ministerul Sănătăţii. Din totalul absolvenţilor Facultăţii de 

Medicină din anul 2019 la concursul de rezidenţiat au fost admişi un număr de 78  

din totalul de 105 înscriși, adică un procent de 74,3%.  

O parte dintre absolvenții cetățeni străini programului de studiu Medicină s-au 

întors în țara de origine și sunt angajați în sistemul de sănătate din țara gazdă (între 

7-10%). Un alt procent din licențiații programului de studiu Medicină au optat pentru 

continuarea studiilor de specialitate -pregătire prin programul de rezidențiat în alte 

state ale UE (între 4-6%). Facultatea de Medicină monitorizează anual gradul de 

reuşită în pregătirea postuniversitară şi rata de angajare a absolvenţilor. 

 

 

Decan, 

Prof. Univ. Dr. Cochior Daniel 


