
Plan managerial propus pentru 
susţinerea candidaturii la funcţia de 

reprezentant al rezidenților în 
Senatul Universității de Medicină și 
Farmacie GRIGORE.T.POPA Iași 

 
Numele şi prenumele: Tibeică Andreea Mihaela 
Vârsta : 25 ani  
Profesia: Medic rezident Protetică Dentară  anul 1 în cadrul  Spitalului Clinic 
Județean de Urgență ”Sf. Spiridon” Iași  
Funcția actuală : Asistent universitar pe perioadă determinată Proteză Parțial 
Amovibilă ,Facultatea de Medicină Dentară  

Burse obținute  

2015-Bursa medCAREEER-in cadrul proiectului "Consiliere profesionala 

pentru studenti in medicina si program integrat de practica in 

domeniul medicinei generale si dentare" 

ID POSDRU/160/2.1/S/139881 

        -Bursa de studiu UMF "Gr.T.Popa" Iasi -Facultatea de Medicina Dentara 

2016-Bursa de studiu UMF "Gr.T.Popa" Iasi -Facultatea de Medicina Dentara 

2017-Bursa de excelenta ”N.Dutescu ”UMF GRIGORE T.POPA IAȘI 

        -Bursa de studiu UMF "Gr.T.Popa" Iasi -Facultatea de Medicina Dentara 

2018-Bursă de performanță știintifică ”Profesor Valeriu Rusu ”UMF GRIGORE 
T.POPA IAȘI 
 

 

    Planul managerial raportează propria perspectivă la necesitățile soluționării 
operative și eficiente a problemelor provocate de modernizarea societății pe baza 
profesionalizărilor asigurate de sistemul de învățământ prin politicile sale 
educaționale.  
    Întregul sistem de educaţie şi formare profesională trebuie să asimileze principiile 
şi obiectivele dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinţe,  
aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi performanţei personale şi socio -
culturale în lumea modern. 
 

 
 



 
Ce m-a determinat să candidez ? 
Experienţa managerială care îmi recomandă candidatura : 

 

-Membră în Consiliul  Facultăţii de Medicină Dentară 
 2014-2015/2015-2016/2016-2017/2017-2018/2018-2019 
-Membră în Senatul Universității ”Grigore T. Popa” Iași  
2015-2016/2017-2018 
-Reprezentant al studenților în cadrul Facultății de Medicină Dentară  
2014-2015/2015-2016/2016-2017/2017-2018/2018-2019  
-Student coordonator în cadrul Proiectului medCAREER "Consiliere profesionala 
pentru studenti in medicina si program integrat de practica in domeniul medicinei 
generale si dentare" ID POSDRU/160/2.1/S/139881 -2015 
- Student tutore  în cadrul ”Școalii de vara BeStomatis ” Facultatea de Medicină 
Dentară-2019                                                                                                                                          
                                                                                                                           
Pornind de la aceste date ,consider că experiența acumulată în timpul celor 6 ani de 
Facultate m-a determinat să îmi continui dezvoltarea și  formarea de  noi 
competențe și aptitudini. 

 
 

Ce imi propun : 

 

- comunicarea deciziilor și hotărârilor către toți rezidenții prin mijloace digitale  
-dezbateri în interiorul fiecărei spcialități și identificarea problemelor reale și 
obiective ale rezidenților  
-dezvoltarea  unor noi metode menite să sporească  procesului educațional pentru 
studenţi, rezidenţi şi doctoranzi  
-promovarea seriozității și stimularea spiritului de echipă în vederea colaborărilor 
pentru a crește prestigiul Universității  
-promovarea echității  și asigurarea șanselor egale atât în cadrul pregătirii 
modulelor de rezidențiat cât și în cadrul studiilor de licență 
-crearea unui spațiu de studiu lărgit cu acces facil și gratuit la  materiale actualizate 
pentru studenţi, rezidenţi şi doctoranzi  
-crearea unui grup de lucru cu reprezentanții rezidenților în vederea rectificării 
bibliografiei pentru examenele de specialitate  
- creșterea implicării a rezidenților în viața academia și valorificarea potențialului 
științific al doctoranzilor 
 



 


