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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

COMUNICAT DE PRESĂ 

9 octombrie 2020 
 

UMF Iași – prima universitate din Europa Centrală și de Est care are acces la platforma 

educațională de sănătate din Franța 

 

UMF Iași va semna săptămâna viitoare un contract de parteneriat cu UNESS International pentru 

accesul la platforma educațională digitală franceză, care permite pregătirea intensă a studenților 

francofoni pentru testele computerizate naționale de clasificare (rezidențiatul francez). Semnarea 

contractului de parteneriat va avea loc marți, 13 octombrie 2020, de la ora 10:00, în clădirea 

Nicolae Leon a UMF Iași, în prezența reprezentanților Ambasadei Franței, Consulatului General al 

Franței la București, Ministerului Educației și Cercetării din România, Agenției Universitare a 

Francofoniei (AUF), Institutului Francez, Universităților din Iași și UNESS International. Ceremonia de 

semnare va fi urmată de o conferință de presă, care va fi difuzată în sistemul de videoconferință, 

permițând astfel accesul la informații presei naționale și internaționale. 

De câțiva ani, studenții francofoni care doresc să susțină testele computerizate naționale de clasificare 

(ECNi) pentru a intra în ciclul 3 al studiilor medicale franceze (echivalentul rezidențiatului, în România) au 

solicitat accesul la mediul digital dedicat instruirii și pregătirii studenților de la facultățile de medicină 

franceze – la platforma SIDES (Système Informatisé Distribué d’Evaluation en Santé). Universitatea de 

Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, care se constituie, de câțiva ani, într-un adevărat pol al 

francofoniei, este prima instituție de învățământ superior medical din Europa Centrală și de Est care va 

oferi studenților săi oportunitatea de a avea acces la platforma educațională digitală globală (SIDES NG).  

„În Franța, examenul de intrare în internat se desfășoară online, din 2016, pe tablete, iar studenții de 

acolo se pregătesc intensiv pe platforma digitală SIDES, în care sunt prezentate diverse exemple de cazuri 

clinice, dosare medicale și subiecte de examen. Studenții francofoni de la UMF Iași – în special studenții 

francezi, interesați să-și continue studiile medicale în Franța și care au participat la ECNi, nu au avut 

șansa de a se antrena precum colegii lor francezi, astfel că nu au reușit să ocupe, în clasamentul general, 

poziții suficient de bune care să le permită alegerea specialităților dorite. Datorită colaborării fructuoase 

inițiate anul trecut cu UNESS International – filială a Universității Digitale Francofone a Sănătății și a 

Sportului din Franța – UNESS.fr, mă bucur să anunț că UMF Iași va fi prima universitate din Europa 

Centrală și de Est care va semna săptămâna viitoare un contract de parteneriat pe baza căruia studenții 

noștri vor avea acces la acest sistem digital global, gândit pentru a permite modalități de învățare 

complete”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu. 
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UNESS International, principalul organism academic de difuzare și valorizare a excelenței informatice în 

domeniul sănătății și inițiativă a comunității universitare franceze, a fost creat de GIP UNESS.fr 

(Universitatea Digitală Francofonă a Sănătății și a Sportului din Franța). Aceasta din urma reunește cele 41 

universități de medicină din Franța, cu respectivele facultăți de medicină, farmacie, odontologie, moașe și 

sport. Conținuturile sunt finanțate prin licențe acordate în mod majoritar subscriptorilor universitari din 

afara Franței. Materialul pedagogic pus la dispoziție constituie un suport pentru schimburile dintre 

universități și omologii din străinătate. Mediul informatic propus este cadrul ideal pentru stabilirea unor 

legături inedite, aglutinate în jurul cunoștințelor și a formarii profesionale. Acest ecosistem informatic 

global este conceput de așa manieră încât să permită învățarea complet autonomă, sprijinindu-se pe 

conținuturile furnizate de către comunitatea universitară franceză, conținuturi de calitate, actualizate și 

evaluate în mod continuu, grație unui sistem de calificare pe bază de steluțe. 

 


