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Spre un învå¡åmânt post-
universitar european
Prof. Dr. A. JOMPAN
Univ. de Vest „Vasile Goldi¿”, Arad

Consolidarea rela¡iilor dintre învå-
¡åmântul medical superior ¿i
specialitatea de medicina fami-
liei constituie cadrul propice de
a dezvolta un învå¡åmânt post-

universitar la cerin¡ele spa¡iului european spre
care ne îndreptåm.

Promovarea unui sistem european coerent în
ceea ce prive¿te învå¡åmântul se bucurå de spri-
jinul ¿i îndrumarea Asocia¡iei Europene a Univer-
sitå¡ilor (EUA) ¿i se bazeazå pe dezvoltarea unei
identitå¡i a învå¡åmântului ¿i educa¡iei bazatå pe
valori similare, precum ¿i pe compatibilitatea
structurilor europene de învå¡åmânt superior prin
norme unanim acceptate în Europa.

Introducerea ¿i dezvoltarea disciplinelor de
Medicina Familiei în învå¡åmântul universitar a
constituit un prim pas spre aceastå identitate, greu
în¡eleaså ¿i acceptatå în unele centre universitare.

În prezent, introducerea în acela¿i învå¡åmânt
universitar medical a disciplinei de asisten¡a me-
dicalå primarå, cu un con¡inut specific ¿i cu
practicå în cabinetele de Asisten¡å Medicalå Pri-
marå constituie un nou pas spre convergen¡a arii-
lor de învå¡åmânt, spre compatibilizarea cu struc-
turile europene ¿i spre eficientizarea sistemelor
de sånåtate.

Sistemul de pregåtire post universitarå în spe-
cialitatea de Medicina Familiei prin reziden¡iat
oferå posibilitatea pregåtirii teoretice ¿i practice a
viitorilor speciali¿ti dupå modele identice spa¡iului
european.

Compatibilizarea programelor de pregåtire cu
cerin¡ele spa¡iului european este absolut necesarå,
fiind important ca formarea viitorilor speciali¿ti
så îi facå ap¡i de a putea activa în acest spa¡iu.

O altå direc¡ie a pregåtirii post-universitare în
Medicina Familiei, compatibilå spa¡iului european
¿i recunoscutå prin sistemul de credite transfe-
rabile, o constituie masteratul în medicina fami-
liei. Titlul de master implicå o pregåtire academicå
¿i acest titlu este unanim recunoscut ca formå
înaltå de pregåtire.

Universitatea de Vest „Vasile Goldi¿“ din Arad,
în cadrul Facultå¡ii de Medicinå a ini¡iat primul
program de Masterat în Medicina, Familiei din
România pe o duratå de 3 semestre, la sfâr¿it de
såptåmânå, cu o programå adecvatå scopului pe
care îl dorim multiplicat ¿i în alte centre univer-
sitare.

Un ultim aspect, dar tot atât de important, îl
constituie educa¡ia medicalå continuå, care, prin
multitudinea de forme de educa¡ie, e necesar så-¿i
aducå contribu¡ia la o bunå practicå în asisten¡a
medicalå primarå.

Disciplinele de Medicina Familiei e necesar ¿i
aici så-¿i aducå un aport substan¡ial prin cursurile
organizate, prin universitå¡i de varå, conferin¡e,
simpozioane ¿i mese rotunde etc., toate având
ca obiectiv o identitate comunå a educa¡iei medi-
cale europene ¿i o compatibilizare a specialitå¡ilor
de Medicina Familiei din România cu cea euro-
peanå. 

PRACTICA MEDICALÅ12 PROBLEME DE ÎNVÅºÅMÂNT




