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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

COMUNICAT DE PRESĂ 

16 decembrie 2019 
 

Rectorul UMF Iași, ales în comitetul executiv al Asociaţiei Şcolilor de Medicină 

Europene (AMSE) 

 

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, a 

fost cooptat în comitetul executiv al Asociaţiei Şcolilor de Medicină Europene. În AMSE sunt înscrise 70 de 

universități și facultăți de medicină din toată Europa, România fiind reprezentată de UMF Iași, UMF 

Craiova, Universitatea de Vest din Arad și Facultatea de Medicină din cadrul UMF Cluj. 

„Colaborarea UMF Iași cu celelalte universități și facultăți de medicină din întreaga lume este absolut 

necesară și sunt onorat că am fost ales membru în Comitetul executiv în acest forum care reunește cele 

mai prestigioase insituții de învățământ superior medical din Europa. În agenda AMSE se regăsesc subiecte 

importante pentru învățământul medical superior: modul de conducere al școlilor medicale, cum este 

gestionată relația cu spitalele universitare, reglementările în domeniul asigurarea calității, dar și 

contextele politice și economice, care influențează misiunea de educație și cercetare medicală a 

facultăților de medicină”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu.  

Asociația Școlilor Medicale din Europa  (AMSE) - a început cu AMDE, Asociația Decanilor de medicină din 

Europa, în 1979. În cadrul unei discuții în cadrul conferinței Asociației pentru Educație Medicală din Europa 

(AMEE) de la Atena din 1979, s-a convenit că este nevoie de un forum în Europa pentru școlile de medicină 

(reprezentate de către decanii lor)  pentru a analiza împreună probleme de interes reciproc. Acest grup a 

devenit AMDE. Discuția a avut loc într-o călătorie cu barca la Epidaur în timpul întâlnirii AMEE , astfel, 

AMDE, ca Afrodita, s-a născut din mare. La acea vreme, AMEE era încă o organizație tânără: comitetul de 

fundație AMEE s-a întâlnit pentru prima dată la San Remo în 1971, iar prima conferință AMEE a avut loc la 

Uppsala în 1977. Atunci  a fost creat un comitet, prezidat de Wim Lammers (din Groningen, Olanda), 

pentru a elabora o constituție pentru AMDE și pentru a pregăti prima ședință care a avut loc la Groningen, 

în 1980. La acea vreme, obiectivele convenite ale AMDE erau, printre altele, explorarea viitorului școlilor 

medicale, politicile de admitere și relația lor cu rezultatul educației medicale și profilul profesional al 

absolvenților de medicină în raport cu nevoile în schimbare ale asistenței medicale. 
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*** 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost fondată în 1879, fiind una dintre cele mai vechi instituții de învățământ 

superior din România. UMF Iași face parte din Grupul celor 12 Universități de Educație și Cercetare Avansată. Cele patru facultăți – Facultatea de 

Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie și Facultatea de Bioinginerie Medicală  – sunt acreditate de Asociația Română de 

Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) iar managementul educațional instituțional este certificat de forul european de evaluare 

European University Association (EUA) - Institutional Evaluation Programme (IEP), de Consiliul Internațional al Decanilor Facultăților de Medicină 

de Expresie Franceză (CIDMEF) și de Confederaţiei Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară de Expresie Total sau Parţial Franceză (CIDCDF).  

Dintre cei 11.455 de studenți, masteranzi, doctoranzi și rezidenți ai săi (8.821 studenți, 332 masteranzi, 368 doctoranzi și 2.321 rezidenți), 2.573 provin 

din 50 de țări altele decât România.  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este cotată în topurile Times Higher Education World University Rankings, Times Higher 

Education New Europe, U Multirank, URAP (University Ranking by Academic Performance), Shanghai ARWU (Academic Ranking of World 

Universities) 


