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Nelamuriri studenti 19.03.2020 intrebari catre Decanatul Facultatii de Medicina UMF 
Craiova 

 
 

 
Buna ziua,  
Multumim pentru aceste intrebari. 
Raspunsurile sunt scrise cu caractere italic cu culoarea albastra, textul original al 
documentului emis de studenti este colorat in ROSU dupa cum urmeaza: 
 
 
Bună dimineața!   
 
 
Trimit acest email în numele studenților reprezentanți din Consiliul Facultății de Medicină, din 
cadrul UMF Craiova. Mai jos se regăsesc câteva teme/nelămuriri ale studenților, care trebuie 
să fie discutate în cadrul ședinței de astăzi, 19.03.2020, ora 15:00. 
 
 
Subiectele pe care dorim să le clarificăm sunt următoarele:  
 
 

1. Voluntariat în spital: 
 ce fel de activități vor trebui studenții aleși să facă? Articolul conform căruia 

studenții din anul IV, V și VI ar putea desfășura activități de voluntariat în scopul 
susținerii și sprijinirii cadrelor medicale în lupta cu COVID-19, nu specifică detalii 
despre tipul activităților pe care studenții le vor putea desfășura. 

  ce măsuri de protecție se vor lua, dacă li se va aloca echipamentul de protecție 
necesar și care sunt riscurile la care se expun?  

Chemarea studentilor catre voluntariat vine prin ordinul DSU nr. 74522 din 17.03.2020, aprobat 
de MAI, avand in vedere Situatia de Urgenta de pe teritoriul Romaniei. 
Detaliile despre convocarea voluntarilor, repartitia, tipul de activitati si masurile de protectie sunt 
stabilite de catre DSP si alte organe guvernamentale. Deocamdata nu exista informatii in acest 
sens. Daca se va ajunge in situatii de utilizare a voluntarilor cu siguranta veti fi informati cu detalii 
suplimentare.  
 
Se poate descarca documentul: https://www.medacademica.org/voluntari 
 
 
 
 
 

https://www.medacademica.org/voluntari


2.  Platforma de cursuri online: 
a. Utilizarea materialului bibliografic: 
 Nelămurirea identificată în rândul studenților este legată de lipsa unor cursuri pe 

platforma online; 
Se lucreaza inca la incarcarea platformei online. Nu este usor. 

 Luarea în considerare de către cadrele didactice a atașării explicațiilor 
suplimentare (ca de exemplu detalierea proceselor fiziologice și patologice, a 
desenelor, a schemelor, prescurtărilor), pe lângă suportul de curs deja încărcat; 

Se lucreaza foarte intens la platforma online; se ia nota de dorintele studentilor si se va adapta 
in continuare 

b. Metoda de cuantificare a absențelor studenților: 
 existența și metoda de realizare a prezenței la stagii, respectiv cursuri și lucrări 

practice online este incertă pentru studenți; 
Se poate masura traficul fiecarui student pe platforma de invatamant online. In momentul de 
fata se gandeste o metoda de examinare si cuantificare a “prezentelor” 

 care vor fi metodele de recuperare a cursurilor/ lucrărilor practice/ stagiilor; 
Nu este cazul deocamdata.  

c. Stagiile clinice: 
 având în vedere imposibilitatea desfășurării stagiilor clinice, în vederea 

deprinderii abilităților necesare practicii medicale, studenții doresc să știe dacă 
va exista un suport video, similar stagiului desfășurat în spital, pus la dispoziție 
de cadrele medicale; 

A fost solicitat acest lucru tuturor disciplinelor. 
 
 
3. Anul universitar: 

 există posibilitatea prelungirii anului universitar?  
Este posibila o restructurare, in functie de evolutia lucrurilor. Anul universitar NU se va ingheta. 
Vedeti declaratia ministrului educatiei: https://www.edu.ro/preciz%C4%83rile-ministerul-
educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-cu-privire-la-posibilitatea-de-%C3%AEnghe%C8%9Bare-
anului 

 se va renunța la vacanța de Paște?  
Vom vedea pe parcurs 

 am primit mai multe întrebări referitoare la susținerea examenului de admitere: se va 
schimba perioada? vor exista modificări? când/în ce perioadă se vor afișa noutăți? 

Nu s-a primit nici o  notificare in acest sens de la Ministerul Educatiei si Cercetarii pana in 
momentul de fata. La nivel decizional UMF nu se schimba nimic deocamdata. 
 
 
4. Mobilitățile Erasmus: 
Studenții care sunt plecați cu mobilitate Erasmus, se află actualmente în autoizolare și nu 
desfășoară stagii/cursuri întrucât universitățile sunt închise, accesul în spitale este interzis iar 
unele Universități nu au platforme de cursuri online.  

 una din cele mai apăsătoare întrebări este dacă există un pericol de anulare a 
mobilităților; 

Decanatul si biroul ERASMUS au contactat studentii aflati in mobilitati. Au fost asigurati de tot 
sprijinul. Pana in momentul de fata nici unul nu  a solicitat suport de vreun fel. Ni s-a transmis ca 
invatamantul online functioneaza in general, mai putin in Grecia si Turcia, facultatea de 
Medicina din Rostock a decis sa anuleze Mobilitatea Erasmus din ultimele informatii de la 
studentii nostril plecati acolo. 

https://www.edu.ro/preciz%C4%83rile-ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-cu-privire-la-posibilitatea-de-%C3%AEnghe%C8%9Bare-anului
https://www.edu.ro/preciz%C4%83rile-ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-cu-privire-la-posibilitatea-de-%C3%AEnghe%C8%9Bare-anului
https://www.edu.ro/preciz%C4%83rile-ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-cu-privire-la-posibilitatea-de-%C3%AEnghe%C8%9Bare-anului


 
 
Acestea sunt principalele subiecte pe care am dori să le abordăm în cadrul ședinței de astăzi.  
Menționăm că toate aceste nelămuriri sunt culese din rândul studenților facultății și se dorește 
clarificarea lor în vederea evitării apariției de zvonuri și știri false, cum s-a întâmplat în  
zilele trecute.  
 
Pe sistemele de difuzare online ale UMF Craiova nu se difuzeaza stiri false. Accesati-le cu 
incredere. Acestea sunt: 

 www.umfcv.ro 

 https://www.facebook.com/umf.cv/ 

 www.medacademica.org  
 

Pe ultimul site enumerat sunt linkuri directe catre siteul Ministerului Sanatatii si catre siteul 
guvernamental de stiri oficiale. 
 
 
Vă mulțumim! 
 
 
Cu stimă,  
Studenții Consilieri, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 
 

http://www.umfcv.ro/
https://www.facebook.com/umf.cv/
http://www.medacademica.org/

