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Anexa 1
Planul tematic, actualizat anual
Capitolul I. PRINCIPII GENERALE
1. SCOP
Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Departamentului de studii
postuniversitare, coordonat de Prorectorul responsabil cu studiile postuniversitare şi pregătirea profesională
continuă, din cadrul UMF „Grigore T. Popa” Iaşi.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Aceast regulament se va aplica în cadrul UMF “Grigore. T. Popa" Iaşi.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
SR EN ISO 9004:2001 – Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea
performantelor.
SR ISO IWA 2:2006 – Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru
aplicarea ISO 9001:2000 in domeniul educatiei
OSGG 400/2015
– cuprinzând standardele de control intern/managerial al entităţilor publice, cu
actualizările ulterioare
Legea 1 / 2011 a Educaţiei Naţionale
Ordinul MECS Nr 5160/2015 privind Organizarea de studii postuniversitare de educaţie permanentă
de către instituţiile de învăţământ superior acreditate
Carta Universităţii

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
Definiţii
Educaţia permanentă reprezintă totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană pe
parcursul vieţii, în contexte formale, nonformale şi informale, în scopul formării sau dezvoltării competenţelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială ori ocupaţională.
Program de studii: reprezintă un grup de unităţi curriculare de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii
practice şi evaluare, planificate astfel încât să ducă la o calificare universitară certificată printr-o
diplomă şi printr-un supliment de diplomă.
Abrevieri
- MS - Ministerul Sănătăţii
- MEN - Ministerul Educaţiei Naţionale
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-

studii postuniversitare - studii PU
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi – UMF Iaşi
EMC - Educaţie Medicală Continuă
EFC - Educaţie Farmaceutică Continuă
OBBCSSR - Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România

Capitolul II. DESCRIEREA REGULAMENTULUI.
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRORECTORATULUI STUDII POSTUNIVERSITARE ŞI EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

5. ATRIBUŢII
La nivelul UMF „Grigore T. Popa” Iaşi funcţionează Prorectoratul de studii postuniversitare şi
formare profesională, care are, în acest domeniu, ca principală atribuție coordonarea activităţii de
formare profesională continuă prin specializarea şi perfecţionarea în cele mai bune condiţii a
personalului cu studii superioare în domeniul medical, medicină dentară şi farmaceutic, în vederea
dobândirii/îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare creşterii calităţii actului
medical şi nivelului de performanţă în domeniul respectiv.
Formele de învăţământ postuniversitar desfăşurate sub coordonarea prorectoratului de studii
postuniversitare şi formare profesionala continuă U.M.F. Iaşi sunt:
- rezidenţiatul (reglementat conform Regulamentului de studii de rezidenţiat);
- cursuri de educaţie medicală continuă;
- cursuri postuniversitare de pregătire în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare.

6. CURSURI DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
Art. 1.
Obiectivele formării profesionale a adulţilor, deci şi a medicilor şi farmaciştilor, care se pot realiza
prin programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă, sunt:
a) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;
b) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în
ocupaţii înrudite;
c) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de
modificări ale capacităţii de muncă;
d) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne, necesare pentru îndeplinirea
sarcinilor de serviciu;
e) promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.
Art. 2.
Cursurile postuniversitare de specializare şi perfecţionare se desfăşoară cu asigurarea prezenţei din
partea participanţilor.
Oferta educaţională de cursuri de perfecţionare creditate cu ore EMC este valabila pentru durata unui
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an universitar, cu începere de la 1 octombrie si finalitate la 1 iulie şi se reactualizează in fiecare an
universitar. Planul tematic al cursurilor postuniversitare se publica în Viaţa medicală şi pe site-ul UMF
Iaşi.
Cadrele didactice ale Universităţii, pot susţine, cu aprobarea CA al UMF Iaşi, cursuri de pregătire
postuniversitară, în alte instituţii de învăţământ superior, numai dacă domeniul pentru are fac
solicitarea nu se regăseşte în planurile de învăţământ ale Universităţii. Limitarea este impusă de
evitarea unei concurenţe neloaiale.
Art. 3.
Cursurile de educaţie medicală continuă sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite Credite de
Educaţie Medicală Continuă (EMC). Creditele de EMC se acordă prin raportare la orele efective de
activitate EMC (coordonatorii de curs nu pot propune un număr mai mare de 30 ore curs + LP).
Pot propune cursuri postuniversitare toate cadrele didactice cu funcţie de predare, cu informarea
coordonatorului de activitate didactică şi a directorului de departament.
Art. 4.
În propunerea făcută către Rectoratul Universităţii, coordonatorii de curs trebuie să ataşeze descrierea
cursului care cuprinde titlul cursului, tipul de curs (EMC, competenţă); coordonator curs şi lectori Facultatea şi Direcţia de studiu, motivaţia cursului, tematica prezentată (obiective educaţionale),
metode educaţionale, materiale utilizate în curs; organizare: loc de desfăşurare, perioade, orarul,
specialităţile medicale ţintă; preţ şi evaluare.
Art. 5.
Taxele de instruire pentru cursurile postuniversitare sunt suportate de către beneficiari, angajatorii
acestora sau sponsori.
Taxa minimă care poate fi propusă de un coordonator de curs este de 150 RON pentru medici
specialişti /primar şi 85 RON pentru medicii rezidenţi.
Pentru cursurile cu preţul stabilit în valută (USD, EURO), se va achita echivalentul în lei la cursul
oficial al BNR din ziua efectuării plăţii. Plata se poate face şi prin virament bancar în beneficiul UMF
”Grigore. T. Popa” Iaşi, cod fiscal: 4701100, număr de cont IBAN(RO44TREZ40620F330500XXXX)
deschis la Trezoreria Iaşi, cu specificarea pe ordinul de plata a numelui cursantului şi titlului cursului.
La cursurile de pregătire postuniversitară se pot înscrie doar absolvenţi de învăţământ superior.
Înscrierile se fac la Rectoratul UMF “Grigore. T. Popa” Iaşi cu două săptămâni înainte de începerea
cursului, până la cu doua zile înainte de începerea cursului. Numărul minim de cursanţi este 7.
Cadrele didactice ale universităţii beneficiază de un curs gratuit pe an, cu avizul coordona-torului de
curs, daca numărul celor ce solicită gratuitate este cel mult 10 % din numărul cursanților înscrişi.
Art. 6.
Pentru înscrierea la cursurile postuniversitare, candidaţii vor prezenta la Rectorat – Prorectoratul de
studii postuniversitare şi educaţie medical continuă, următoarele documente:
- fişa de înscriere tipizată semnată de către coordonatorul de curs;
- copie după diploma de licenţă;
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- copie după actul de identitate;
- chitanţa sau copie a ordinului de plată cu care s-a achitat cursul.
Art. 7.
Cursurile se finalizează prin susţinerea unui examen, la care candidatul trebuie să obţină nota minimă
8. Candidaţii declaraţi absolvenți în urma susţinerii examenului, vor completa fişa de evaluare a
cursului pe care l-au absolvit şi vor primi, în baza catalogului de curs cu note, semnat de coordonator
şi după verificarea achitării taxei de curs, un certificat care atestă absolvirea cursului, şi care specifică
numărul de credite EMC/EFC/OBBCSSR, acordate de Colegiul Medicilor din România şi Colegiul
Medicilor Dentişti din România, respectiv credite EFC acordate de Colegiul Farmaciştilor din
România şi OBBCSSR, conform legislației proprii în vigoare. Modelul certificatului de absolvire
pentru programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă organizate de către UMF Iaşi se
aprobă prin ordin al Ministerului Educaţiei.

7. CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA OBŢINERII
ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE
Art. 1.
(1) Atestatul de studii complementare se obţine numai de către medicii sau farmaciştii specialişti sau
primari, după efectuarea unui program de pregătire aprobat de Ministerul Sănătăţii şi după promovarea
examenului final.
(2) Atestatele de studii complementare aferente fiecărei specialităţi medico-farmaceutice sunt
stabilite de Ministerul Sănătăţii şi sunt cuprinse în Catalogului naţional de programe de studii
complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, aprobat
prin Ordinul nr. 418/20 aprilie 2005 cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Durata şi conţinutul programelor de pregătire pentru obţinerea de atestate sunt aprobate de către
Ministerul Sănătăţii la propunerea instituţiilor de învăţământ superior de stat cu profil medico
farmaceutic uman acreditate. Atestatele obţinute în străinătate pot fi recunoscute de Ministerul
Sănătăţii.
Art. 2.
(1) Înscrierea pentru cursurile de pregătire în vederea obţinerii de atestate şi pregătirea propriu-zisă
se realizează de către Universitate, iar Ministerul Sănătăţii, prin Centrul Naţional de Perfecţionare în
Domeniul Sanitar, organizează examenele de obţinere a atestatelor şi eliberează certificatele de
absolvire. Pregătirea în vederea obţinerii de atestate nu este creditată cu credite EMC. Creditele se
obţin la dobândirea certificatului de atestat.
(2) Cursurile postuniversitare de pregătire în vederea obţinerii de atestate organizate de UMF Iași
sunt cuprinse în oferta de cursuri postuniversitare care face parte integrantă din prezentul Regulament.

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau parţiala a prezentei documentatii fără acordul scris al
Universităţii de Medicină şi Farmacie “GRIGORE T. POPA” - IASI constituie o violare a drepturilor de autor si va
fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAŞI

Editia: 1

Regulament pentru studii postuniversitare
de educaţie medicală continuă

Revizia: 0

COD: RG-20
Pagina: 7 din 7

Capitolul III. DISPOZIŢII FINALE
Art.1. Aprobarea Regulamentului pentru Studii Postuniversitare de Educaţie Medicală Continuă, coordonat de
Prorectorul responsabil cu studiile postuniversitare şi pregătirea profesională continuă, din cadrul UMF
„Grigore T. Popa” Iaşi, se face de către Senatul UMF “Grigore T. Popa" Iaşi, prin vot deschis cu majoritate
simplă.
Art.2. Modificarea prezentului Regulament este de competenţa Senatului UMF “Grigore T. Popa" Iaşi prin vot
deschis cu majoritate simplă.

Aprobat prin HS nr. ________ din data ___________
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