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COMUNICAT DE PRESĂ 

24 septembrie 2019 
 

Festivitatea de deschidere a anului universitar la UMF Iași 

Conducerea Universității Grigore T. Popa din Iași invită întreaga comunitate academică să participe la 

festivitatea de deschidere a anului universitar 2019-2020. Evenimentul va avea loc luni, 30 

septembrie 2019, începând cu ora 17.00, în Aula Magna “George Emil Palade”. La ceremonie vor 

participa, ca în fiecare an, rectorii universităților publice ieșene, oficialități din administrația locală și 

reprezentanți ai cultelor. 

Programul debutează cu saluturile tradiționale de bun venit, atât din partea conducerii UMF Iași, cât și ale 

invitaților săi. Apoi decanii celor patru facultăți ale Universității vor premia studenții care s-au remarcat în 

cercetarea științifică, au participat la conferințe sau la congrese, au obținut premii, s-au remarcat în 

voluntariat sau în acțiuni legate de responsabilitatea socială. De asemenea, prof. univ. dr. Viorel 

Scripcariu, rectorul UMF Iași, va înmâna un premiu special pentru absolventul care a obținut cea mai mare 

medie a anilor de studiu. 

Festivitatea se va încheia cu înmânarea deciziilor de acordare a titlului de profesor universitar cadrelor 

didactice care au dobândit acest titlu în anul universitar 2018-2019. 

*** 

 

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) 


