
Prorectorat - Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională

Craiova, Str. Petru Rareş Nr. 2-4, Cod 200349, Jud. Dolj, ROMANIA
Tel: + 40 251 522458; Fax: +40 251 593077; E-mail: consiliere@umfcv.ro

1

Repartitia pe sexe

47%

53%
femei
barbati

SSttuuddiiuu pprriivviinndd ppeerrcceeppţţiiaa aassuupprraa nneevvooiiii ddee sscchhiimmbbaarree ccuurrrriiccuullaarrăă aa
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UUnniivveerrssiittaatteeaa ddee MMeeddiicciinnăă şşii FFaarrmmaacciiee ddiinn CCrraaiioovvaa

În vederea analizării perspectivei cadrelor didactice privind nevoia de schimbare

curriculară, a fost distribuit chestionarul din anexă celor trei facultăţi ale Universităţii noastre.

Au completat 356 de cadre didactice (80% din totalul cadrelor didactice angajate in Universitatea

noastră), dintre care 286 ale Facultăţii de Medicină (79% din totalul cadrelor didactice de la

această facultate), 45 de cadre didactice ale Facultăţii de Medicină Dentară (86,53% din numărul

total) şi 25 ale Facultăţii de Farmacie (80,1% din numărul total).

Analiza răspunsurilor primite arată următoarele:

· Repartitia în funcţie de genul biologic

Au furnizat răspunsuri 187 de femei (76,64% din

numărul total de femei angajate) şi 169 de bărbaţi (84,5%

din numărul total de bărbaţi angajaţi), iar 12 cadre didactice

nu au răspuns la acest item. Aşadar repartiţia pe sexe a fost

echilibrată.

· Repartitia în funcţie de vârstă

De asemenea, se observă un echilibru şi în ceea ce

priveşte repartiţia în funcţie de vârstă, întrucât 181 de

persoane declară că au vârste mai mici de 40 de ani

(97,84% din numărul total de angajaţi cu vârste sub 40 de

ani) şi 171 mai mari sau egale cu 40 (65,77% din numărul

total de angajaţi cu vârste mai mari de 40 de ani), iar 4

chestionare au fost returnate fără ca acest item să fie completat.

Repartitia pe varste

51%49% sub 40 ani
≥ 40 ani
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· Repartitia în funcţie de aparteneţa didactică

Exceptând cele 24 de răspunsuri lipsă, la această

categorie rezultatele au arătat că 242 de cadre sunt din

domeniul clinic (83,45% din numărul total), iar 90 din

preclinic (62,07% din total).

În continuare, 246 dintre aceştia sunt cadre didactice

de predare, în timp ce 63 susţin contrariul, iar 47 nu au

furnizat un răspuns.

Preocupările şi cunoştinţele legate de construcţia şi dezvoltarea curriculară au o singură

sursă pentru 80 dintre cadrele noastre (18%), 54 axându-se doar pe documentarea individuală, 5

doar pe cursuri şi ateliere de pedagogie, 6 pe proiectele tematice de la care au obţinut

informaţiile care le folosesc, 7 doar pe discuţiile cu colegii, iar 8 dintre ei declară că nu au fost

interesaţi în mod special de această problemă. Alţi 84 de repondenţi (18,9%) preferă să combine

două surse dupa cum urmează:

§ 14 combină documentarea individuală cu atelierele sau cercurile de pedagogie

pentru a-şi completa informaţiile necesare

§ 14 adaugă la documentarea individuală experienţa câştigată în cadrul proiectelor

tematice

§ 39 discută împreună cu ceilalţi colegi concluziile documentării individuale

§ 11 verifică prin discutiile cu studenţii participanţi la mobilităţi rezultatele

documentării lor

§ ceilalţi 6 împărtăşesc colegilor ce au aflat de la atelierele şi cursurile de

pedagogie.

Însă cea mai mare parte dintre colegii noştri (38%) îşi arată interesul pentru construcţia şi

dezvoltarea curriculară prin combinarea a trei sau mai multe surse, pe primul loc fiind desigur

documentarea individuală la care se adaugă atât întâlnirile oficiale de la care obţin informaţii

(cercuri pedagogice, ateliere, cursuri de pedagogie, proiectele tematice), cât si discuţiile colegiale

şi impresiile studenţilor care au vizitat şi alte centre universitare din ţară şi din străinătate.
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59.7%

13.7% 2.24% 4.26%

program
complex

programa
analitica

plan de
invatamant

n/a

Ce este curriculum?

A doua întrebare a chestionarului a invitat repondenţii să aprecieze cu ce este sinonimă

noţiunea de curriculum.

Răspunsurile au fost după cum urmează:

 - 59,7% consideră curriculumul un program

complex care include atât planul de

învăţământ, cât şi programa analitică;

- 13,7% spun că programa analitică este

curriculum;

- 2,24% au bifat doar planul de învăţământ

drept sinonim;

- restul de 4,26% nu s-au pronunţat.

Dată fiind importanţa schimbului de experienţă cu alte cadre didactice din ţară şi din

străinătate pentru schimbările mari sau mici pe care ni le planificam, am întrebat dacă au existat

contacte nemijlocite cu procesul educaţional din alte instituţii de educaţie superioară medicală

din ţară şi/sau din străinătate. Un procent de 57,3% au vizitat alte universităţi din ţară, 27,4% au

vizitat şi centre universitare din străinătate, 24,7% au avut parte de ambele experienţe, în timp ce

19,7% s-au limitat numai la cea oferita de UMF din Craiova, iar 2,47% au beneficiat doar de

ocaziile de învăţare oferite de centrele din străinătate..

Apoi, cadrele noastre au fost invitate să compare curriculum din UMF din Craiova cu cel

al altor facultăţi din ţară.

Părerile exprimate sunt următoarele:

- 173 de păreri (38,87%*) au arătat similarităţi;

- 25 de repondenţi (5,6%*) consideră curriculum

UMF din Craiova inferior altora din ţară;

- 27 (6%*) îl consideră superior;

- iar 131 nu s-au pronunţat (29,43%*).
*procent din totalul cadrelor didactice angajate

Comparatia cu alte universitati din RO

5.6%6%

38,87%29,43%
similar
inferior
superior
n/a
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Comparând  curriculumul  UMF  din  Craiova  cu  cele  din  străinătate  cunoscute  direct,

nemijlocit:

- 15,28%* le-au considerat similare;

- 12,58%* spun că al nostru este inferior;

- aproape 3,37%* se mândresc cu faptul că UMF din Craiova are un curriculum superior

faţă de cele pe care le-au studiat în străinătate.

Totuşi, este important de menţionat faptul că majoritatea cadrelor (aproximativ 51%*) nu

au oferit un răspuns la acest item.
*procent din totalul cadrelor didactice angajate

„Credeţi că se impun schimbări de esenţă în curriculumul nostru?”. Acesta a fost

următorul punct din sondajul nostru, iar analiza rezultatelor arată următoarele:

- 35,28% dintre cadre didactice au răspuns „da”, care se explică astfel:

Gen biologic Vârstă Apartenenţa la domeniu
36% dintre femei
34,5% dintre bărbaţi

33,51% dintre cei cu vârste sub 40 de ani
30% dintre cu vârste mai mari sau egale cu 40 ani

24,14% din preclinic
34,49% din clinic

*au fost luate în considerare şi chestionarele incomplete

Aşadar, au spus că se impun schimbări de esenţă în curriculumul UMF din Craiova:

 - 7,38% dintre femei (11% dintre cele cu vârste sub 40 de ani şi 4,86%

dintre cele cu vârste mai mari de 40 de ani) şi 8% bărbaţi (7% dintre cei

cu vârste sub 40 de ani şi 8,62% dintre cei cu vârste peste 40 de ani) din

domeniul preclinic;

- 20,9% dintre femei (24% dintre cele cu vârste sub 40 de ani şi 18,75%

dintre cele cu vârste sub 40 de ani) şi 26% dintre bărbaţi (25,88% dintre

cei cu vârste sub 40 de ani, 25,68% dintre cei cu vârste peste 40 de ani)

din domeniul clinic.

- 22% de cadre consideră că nu este nevoie de o schimbare majoră;

Gen biologic Vârstă Apartenenţa la domeniu
22,95% dintre femei
21% dintre bărbaţi

27% dintre cei cu vârste sub 40 de ani
18,85% dintre cei cu vârste mai mari sau egale cu 40 ani

20,69% din preclinic
21,38% din clinic

*au fost luate în considerare şi chestionarele incomplete
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Prin urmare, au spus că nu se impun schimbări de esenţă în curriculumul UMF din

Craiova:

 - 5,74% dintre femei (6% dintre cele cu vârste sub 40 de ani şi 8% dintre

cele cu vârste mai mari de 40 de ani) şi 7,5% bărbaţi (8,24% dintre cei cu

vârste sub 40 de ani şi 6,9% dintre cei cu vârste peste 40 de ani) din

domeniul preclinic;

- 17,21% dintre femei (24% dintre cele cu vârste sub 40 de ani şi 18%

dintre cele cu vârste sub 40 de ani) şi 13,5% dintre bărbaţi (16,47% dintre

cei cu vârste sub 40 de ani, 11,21% dintre cei cu vârste peste 40 de ani)

din domeniul clinic.

- iar 25,62% nu s-au pronunţat.

Gen biologic Vârstă Apartenenţa la domeniu
25,41% dintre femei
23,5% dintre bărbaţi

37,28% dintre cei cu vârste sub 40 de ani
16,92% dintre cei cu vârste mai mari sau egale cu 40 ani

17,24% din preclinic
27,59% din clinic

*au fost luate în considerare şi chestionarele incomplete

În ceea ce priveşte punctele slabe ale curriculumului nostru, 33 de cadre didactice nu au

furnizat un răspuns, iar dintre celelalte 323 care şi-au exprimat părerile, un număr de 121 au

afirmat că există doar un punct slab, în mare parte considerând că acesta se referă la volumul de

informaţie factuală. Însă marea majoritate au ales trei sau patru puncte slabe, astfel:
Nr.

crt.
Punctele slabe ale
curriculumului*

Procent După genul
biologic**

După vârstă** După apartenenţa
la domeniu**

1. volumul de informaţie factuală 21,57% 20,9% dintre femei
21,5% dintre bărbaţi

21,62% dintre cei sub 40 ani
21,15% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

18,62% din preclinic
23,10% din clinic

2. redundanţa informaţiei 23,14% 19,26% dintre femei
18% dintre bărbaţi

21,62% dintre cei sub 40 ani
16,54% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

20,7% din preclinic
17,24% din clinic

3. activităţile practice 27,87% 20,49% dintre femei
35,5% dintre bărbaţi

31,89% dintre cei sub 40 ani
25% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

22,07% din preclinic
30,69% din clinic

4. evaluarea 17,3% 12,7% dintre femei
24,5% dintre bărbaţi

20,54% dintre cei sub 40 ani
16,15% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

13,10% din preclinic
20,34% din clinic

5. mediul de învăţare oferit 13,7% 13,11% dintre femei
13% dintre bărbaţi

14,59% dintre cei sub 40 ani
13,08% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

11,03% din preclinic
14,14% din clinic

6. metodele pedagogice folosite 20,44% 13,52% dintre femei
27,5% dintre bărbaţi

21,62% dintre cei sub 40 ani
20% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

18,62% din preclinic
20,34% din clinic

7. suportul pentru activităţi
practice

30,11% 29,92% dintre femei
30% dintre bărbaţi

33,51% dintre cei sub 40 ani
28,46% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

19,31% din preclinic
34,83% din clinic

8. lipsa obiectivelor de învăţare 8,99% 11,07% dintre femei
11% dintre bărbaţi

11,89% dintre cei sub 40 ani
10,77% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

9,66% din preclinic
11,38% din clinic

9. lipsa obiectivelor educaţionale 8,99 % 7,79% dintre femei
10,5% dintre bărbaţi

8,65% dintre cei sub sub 40 ani
8,85% dintre cei cu vârste sub ≥ 40 ani

11,72% din preclinic
7,59% din clinic

Procentele prezentate au fost calculate din totalul cadrelor didactice angajate in UMF din Craiova
*item cu răspuns multiplu
**au fost luate în considerare şi chestionarele incomplete
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Itemul  numărul  8  din  chestionar  vizează tipurile  de  curriculum  pentru  care  ar  opta  mai

degrabă cadrele noastre universitare. O singură opţiune a fost bifată de 189 de repondenţi,

jumatate dintre ei preferând mai degrabă un curriculum flexibil şi adaptat nevoilor şi abilităţilor

individuale. Menţionăm că 39 de repondenţi (22 femei şi 17 bărbaţi, 24 cu vârste sub 40 de ani şi

15 peste 40 de ani, 6 din domeniul preclinic şi 28 din domeniul clinic) nu s-au pronunţat, prin

urmare au fost analizate doar 317 chestionare.

Nr.
crt. Curriculum – opţiuni* Procent După genul

biologic**
După vârstă** După apartenenţa

la domeniu**

1. bazat pe problemă 20,45% 18,85% dintre femei
21% dintre bărbaţi

22,7% dintre cei sub 40 ani
18,46% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

18,62% din preclinic
21,38% din clinic

2. bazat pe misiune/sarcină 20,9% 18,03% dintre femei
22% dintre bărbaţi

22,7% dintre cei sub 40 ani
18,85% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

20% din preclinic
20,34% din clinic

3. bazat pe dovezi 25,39% 25,41% dintre femei
23,5% dintre bărbaţi

31,35% dintre cei sub 40 ani
20,77% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

20% din preclinic
25,52% clinic

4. flexibil şi adaptat nevoilor
şi calităţilor individuale 40%

43,44% dintre femei
35% dintre bărbaţi

48,11% dintre cei sub 40 ani
35% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

31,03% din preclinic
44,14% din clinic

5. integrat pe orizontală 12,13% 9,84% dintre femei
16% dintre bărbaţi

9,19% dintre cei sub 40 ani
15,38% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

9,66% din preclinic
14,48% din clinic

6. integrat pe verticală 7,19% 6,97% dintre femei
7% dintre bărbaţi

5,41% dintre cei sub 40 ani
8,85% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

4,14% din preclinic
8,62% din clinic

Procentele prezentate au fost calculate din totalul cadrelor didactice angajate in UMF din Craiova
*item cu răspuns multiplu
**au fost luate în considerare şi chestionarele incomplete

La întrebarea privind disponibilitatea de a se implica direct într-un proiect de construcţie

curriculară, o mare parte dintre cadrele didactice, aproximativ 65%, au răspuns da, iar dintre

acestea 36,4% au condiţionat participarea de o pregătire prealabilă pe care doresc să o primească.

Ar fi dispuse să se implice în special cadrele didactice de sex masculin, cu vârste sub 40 de ani şi

care activează in domeniul clinic.

Disponibilitatea de a se
implica direct Procent După genul

biologic După vârstă După apartenenţa la
domeniu

da 65% 55,73% femei
63% bărbaţi

66,49% sub 40 ani
53,07% ≥ 40 ani

49,65% preclinic
65,17% clinic

nu 33,93 % 16,80% femei
14,5% bărbaţi

23,24% sub 40 ani
10,38% ≥ 40 ani

12,41% preclinic
17,93% clinic

n/a 8,54% 7,37% femei
12% bărbaţi

14,05% sub 40 ani
6,15% ≥ 40 ani

12,41% preclinic
8,27% clinic

Procentele prezentate au fost calculate din totalul cadrelor didactice angajate in UMF din Craiova
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Aproximativ 53% şi-au exprimat disponibilitatea de a experimenta un nou curriculum în

UMF din Craiova, profilul fiind identic cu cel de mai sus.

Disponibilitatea de a
experimenta Procent După genul

biologic După vârstă După apartenenţa la
domeniu

da 53,25 % 52,45% femei
54,5% bărbaţi

65,16% sub 40 ani
49,92% ≥ 40 ani

46,21% preclinic
58,62% clinic

nu 12,13 % 10,65% femei
14% bărbaţi

15,68% sub 40 ani
9,62% ≥ 40 ani

6,21% preclinic
15,52% clinic

dacă ar fi obligatoriu 8,09% 8,2% femei
8% bărbaţi

8,65% sub 40 ani
7,69% ≥ 40 ani

3,45% preclinic
10,69% clinic

n/a 8,54% 8,2% femei
9% bărbaţi

14,05% sub 40 ani
6,15% ≥ 40 ani

6,21% preclinic
10% clinic

Procentele prezentate au fost calculate din totalul cadrelor didactice angajate in UMF din Craiova

Itemul 11 oferă ocazia pentru a aprecia şansele de implementare a unui nou curriculum în

următorii 4 ani.

· Şanse reduse de reuşită i-au acordat 19,33% dintre cadrele didactice ale UMF din

Craiova.

Din totalul cadrelor noastre didactice,  şi-au exprimat această părere: 16,39% dintre femei

şi 23% dintre bărbaţi, 21,62% dintre cadrele cu vârste sub 40 de ani şi 17,69% dintre cei cu

vârste mai mari sau egale cu 40 de ani, 17,93% din domeniul preclinic şi 20,69% din domeniul

clinic. Femeile care au afirmat că şansele sunt mici pentru o astfel de reuşită sunt 20% dintre cele

sub 40 de ani şi 13,89% dintre cele peste 40 de ani, iar în ceea ce priveşte domeniul de activitate,

ele sunt 7,58% din preclinic şi 10% din clinic. Bărbaţii însă reprezintă 23,53% dintre cei sub 40

de ani şi 22,41% dintre cei peste 40 de ani, 10,34% din domeniul preclinic şi 10,69% din

domeniul clinic.

· Şanse medii de reuşită i-au acordat 33,93% dintre cadrele didactice ale UMF din Craiova:

34,84% dintre femei şi 33% dintre bărbaţi, 42,16% dintre cadrele cu vârste sub 40 de ani şi

28,07% dintre cei cu vârste mai mari sau egale cu 40 de ani, 28,97% din domeniul preclinic şi

37,59% din domeniul clinic. Femeile din această categorie reprezintă 45% dintre cele cu vârste

sub 40 de ani şi 27,77% dintre cele cu vârste peste 40 ani, totodată fiind şi 15,17% din

personalul care activează în domeniul preclinic şi 21,72% din clinic. În ceea ce priveşte bărbaţii

care spun că proiectul ar avea şanse medii, ei sunt 38,82% dintre cei sub 40 de ani şi 28,45% din

cei care au vârste peste 40 de ani, 13,79% din preclinic şi 15,86% din personalul din domeniul
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clinic. Aşadar, mai ales cadrele didactice de sex feminin, cu vârste sub 40 de ani, din domeniul

clinic sunt cele care au această părere.

· Şansele mari de reuşită au fost regăsite în părerile a 9,66% dintre colegii nostri: 9,43%

dintre femei şi 10% dintre bărbaţi, 11,89% dintre cadrele cu vârste sub 40 de ani şi 8,07% dintre

cei cu vârste mai mari sau egale cu 40 de ani, 6,21% din domeniul preclinic şi 11,72% din

domeniul clinic.

· Consideră că un astfel de proiect va avea şanse foarte mari de reuşită 4,5%, adică 4,92%

dintre femei şi 10% dintre bărbaţi, 16,76% dintre cadrele cu vârste sub 40 de ani şi un procent

identic dintre cei cu vârste mai mari sau egale cu 40 de ani, 1,38% din domeniul preclinic şi

6,20% din domeniul clinic.

Oferim mai jos un tabel care să ilustreze aceste date:

Şansele de reuşită
ale proiectului Procent După genul

biologic După vârstă După apartenenţa la
domeniu

reduse 19,33 % 16,39% femei
23% bărbaţi

21,62% sub 40 ani
17,69% ≥ 40 ani

17,93% preclinic
20,69% clinic

medii 33,93 % 34,84% femei
33% bărbaţi

42,16 % sub 40 ani
28,07 % ≥ 40 ani

28,97% preclinic
37,59% clinic

mari 9,66 % 9,43% femei
10% bărbaţi

11,89% sub 40 ani
8,07% ≥ 40 ani

6,21% preclinic
11,72% clinic

foarte mari 4,5 % 4,92% femei
10% bărbaţi

16,76% sub 40 ani
16,76% ≥ 40 ani

1,38% preclinic
6,20% clinic

Procentele prezentate au fost calculate din totalul cadrelor didactice angajate in UMF din Craiova

De menţionat este faptul că 12,58% dintre cadrele care au completat chestionarul nostru

au preferat să nu se pronunţe, aceştia fiind mai degrabă de gen masculin, din domeniul clinic şi

având vârste sub 40 de ani.

Oferim mai jos un tabel cu factorii care influenţează succesul unui astfel de proiect, aşa

cum au fost ei aleşi de cadrele noastre didactice:
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Factorii care influenţează
succesul proiectului* Procent

După genul
biologic**

După vârstă** După apartenenţa
la domeniu**

ministerul 21,8% 23,77% dintre femei
17% dintre bărbaţi

27,02% dintre cei sub 40 ani
17,69% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

20% din preclinic
20,69% din clinic

cadrele didactice 36,18% 32,79% dintre femei
39,5% dintre bărbaţi

43,24% dintre cei sub 40 ani
31,15% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

38,62% din preclinic
33,79% din clinic

conducerea instituţiei 21,35% 18,44% dintre femei
23% dintre bărbaţi

24,32% dintre cei sub 40 ani
18,85% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

15,86% din preclinic
22,76% din clinic

decanatul 7,86% 6,56% dintre femei
9% dintre bărbaţi

6,49% dintre cei sub 40 ani
8,85% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

4,83% din preclinic
8,97% din clinic

studenţii 13,03% 13,11% dintre femei
13% dintre bărbaţi

15,14% dintre cei sub 40 ani
11,54% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

9,66% din preclinic
14,83% din clinic

structurile de management
curricular 14,16%

14,34% dintre femei
14% dintre bărbaţi

16,22% dintre cei sub 40 ani
12,69% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

6,21% din preclinic
16,9% din clinic

nu ştiu/nu mă pronunţ 6,74% 6,56% dintre femei
7% dintre bărbaţi

10,81% dintre cei sub 40 ani
3,85% dintre cei cu vârste ≥ 40 ani

5,52% din preclinic
6,9% din clinic

Procentele prezentate au fost calculate din totalul cadrelor didactice angajate in UMF din Craiova
*item cu răspuns multiplu
**au fost luate în considerare şi chestionarele incomplete

Aşa cum reiese din tabelul de mai sus, o treime dintre cadrele noastre didactice consideră

că în cea mai mare măsură de ele depinde schimbarea curriculară şi într-o mai mică măsură de

alţi factori. De asemenea, după cum se observă, în interiorul acestei categorii regăsim aceleaşi

caracteristici exprimate şi la itemii 8 şi 9, şi anume: gen masculin, cu vârstă sub 40 de ani şi care

profesează in domeniul clinic.

Putem concluziona prin aceea că, în Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova,

părerea majorităţii este că un proiect de schimbare curriculară are şanse medii de reuşită, care

depind de cadrele didactice tinere, care se afirmă acum. În plus, cei care influenţează cel mai

mult succesul proiectului au declarat că se impune o schimbare profundă, că ar lua parte la

acţiuni pentru a o realiza şi că ea ar trebui să se axeze pe adaptarea procesului de învăţământ la

nevoile şi abilităţile viitorilor profesionişti.


