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IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Management Educaţional şi Învăţământ de Calitate în Societatea Informaţională
MEDICALIS
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” în parteneriat cu Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi şi SC Net Brinel SA a început în data de 1 iulie 2010 implementarea
proiectului strategic, Medicalis, de management strategic şi informatizare a primelor 2 universităţi de
medicină din România.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”Axa Prioritară I “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2
“Universitate pentru viitor”.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Îmbunătăţirea proceselor de management prin implementarea unui sistem informatic integrat şi
optimizarea sistemului de finanţare pe student
2. Eficientizarea procesului de monitorizare şi raportare a indicatorilor de calitate în conformitate cu
standardele interne, naţionale
3. Creşterea calităţii actului educaţional prin dezvoltarea şi implementarea soluţiilor software pentru
îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale
4. Îmbunătăţirea managementului relaţiei cu studenţii, prin dezvoltarea şi implementarea sistemelor
de evaluare a performanţelor studenţilor, precum şi a sistemelor de evaluare şi monitorizare a activităţilor
de predare, învăţare
Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de studenţi (10.000 de studenţi), personalul cu funcţii de
conducere, monitorizare, evaluare şi control (100 persoane), personalul de asigurare a calităţii în
învăţământul superior (45 de persoane) şi personalul implicat în dezvoltarea programelor de studii
universitare (1400 de persoane), din cele 2 universităţi de medicină partenere.
Beneficii penru grupul ţintă:
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A. Îmbunătăţirea managementului relaţiei cu studenţii, prin:
- Procese centrate pe student
- Evaluarea performanţelor studenţilor
- Evaluarea şi monitorizarea activităţilor de predare şi învăţare
- Trasabilitatea activităţilor şcolare
- Îmbunătăţirea calităţii proceselor educaţionale
- Creşterea eficienţei activităţilor didactice şi reducerea timpului ocupat de activităţile organizatorice
B. Beneficii pentru personalul cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control
- Îmbunătăţirea actului decizional prin accesul facil şi transparent la informaţii centralizate
- Gestionarea eficientă şi unitară a datelor
C. Beneficii pentru structura de calitate
- Instrumente moderne de gestionare a indicatorilor de calitate la nivel de universitate
- Creşterea vitezei de obţinere a indicatorilor de performanţă necesari, prin eliminarea proceselor
manuale;
D. Beneficii pentru pentru personalul implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare
- Creşterea eficienţei activităţilor didactice şi reducerea timpului ocupat de activităţile organizatorice
- Îmbunătăţirea planificării programei de învăţământ
- Creşterea relevanţei finalităţii proceselor de predare/învăţare
Valoarea totală a proiectului este: 20.915.532 lei.
Pentru mai multe informaţii privind derularea proiectului vă rugăm să contactaţi Departamentul
pentru Cercetare şi Dezvoltare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, persoana de
contact: dr Doina Colcear, expert administrativ proiecte, e-mail: dcolcear@umfcluj.ro, tel: 0746-626.536,
fax: 0264-594289.

