
 
Propuneri privind soluŃionarea situaŃiei secŃiei maghiare 

din cadrul UniversităŃii de Medicină şi Farmaceutică din Târgu-Mureş 
 
 

1. Să se înfiinŃeze facultăŃi de medicină generală, farmaceutică şi stomatologie maghiare 
în cadrul UMF-TM cu autonomie decizională şi financiară. 
 
2. Să se înfiinŃeze grupe maghiare cărora să li se asigure predarea în limba maghiară în 
cursul practicii de laborator şi al instruirii practice în clinică. Să fie posibilă, în paralel, şi 
asimilarea limbajului de specialitate în limba română. 
 
3. Să fie amplasate inscripŃii în trei limbi (română, maghiară şi engleză) în toată instituŃia. 
 
4. Instruirea în limba maghiară din cadrul colegiului de trei ani să fie extinsă. Dintre cele 
cinci specializări, în prezent, doar în cazul pregătirii moaşelor instruirea se face şi în 
limba maghiară. 
 
5. Având în vedere că, la Facultatea de Medicină Generală, candidaŃii maghiari sunt 
respinşi, de ani de zile, la examenul de admitere cu note mai mari decât colegii lor 
români, cerem mărirea semnificativă a locurilor fără taxă rezervate pentru secŃia 
maghiară, respectiv renunŃarea la aplicarea numerus claususului negativ. Discriminarea 
negativă a studenŃilor maghiari este spectaculos demonstrată de rezultatele examenului de 
admitere din 25 iulie 2006: media obŃinută de candidaŃii maghiari admişi pe locuri 
bugetate a fost de 8,09, în timp ce în cazul candidaŃilor români aceeaşi medie a fost doar 
5,95. Această măsură este justificată şi de faptul că, pentru instruirea medicilor din 
România în limba maghiară sunt asigurate, în total, anual, doar 100 de locuri finanŃate de 
la buget. UniversităŃile de stat din România admit la facultăŃile de medicină generală 
anual aproximativ 3.500 de studenŃi. Pentru a respecta proporŃia de 6,6% a minorităŃii 
maghiare, ar trebui asigurată pregătirea a aproximativ 210-220 studenŃi maghiari la 
medicină (UMF-TM fiind singura universitate din România unde medicina se poate 
studia şi în limba maghiară).  
 
6. Să fie scoase la concurs posturi separate pentru cadrele didactice care pot preda în 
limba maghiară. ProporŃia acestora în cadrul instituŃiei este de doar 29%, faŃă de 45% - 
proporŃia studenŃilor care învaŃă în limba maghiară. În prezent candidaŃii pentru posturile 
scoase la concurs participă la un examen unde sunt verificate cunoştinŃele de limbă 
engleză sau franceză, însă nu şi cele de limba maghiară. Nu există un sistem prin care se 
asigură ocuparea posturilor de către cadre didactice maghiare tinere, totul este la voia 
întâmplării. 
 
6. Asigurarea parităŃii proporŃiei membrilor maghiari în Senatul UniversităŃii şi în 
posturile de conducere. În prezent, niciunul dintre decani nu este de naŃionalitate 
maghiară, în timp ce dintre cei 14 şefi de catedră doar 3 sunt maghiari, iar dintre cei 7 
membri ai Biroul Senatului UniversităŃii, doar unul singur este de naŃionalitate maghiară. 
Trebuie oprită practica actuală conform căreia oficialii univeristăŃii dedicaŃi secŃiei 
maghiare sunt aleşi de către foruri (consiliile facultăŃilor şi senatul) cu majoritate 
românească, deoarece experienŃa arată, că oficialii aleşi pe aceeastă cale rareori 
reprezintă interesele comunităŃii maghiare. 
 
7. Să fie posibilă utilizarea limbii maghiare în administraŃia instituŃională, să fie angajat şi 
personal administrativ de naŃionalitate maghiară, mai ales acolo, unde personalul vine în 



contact permanent cu studenŃii maghiari (de ex. secretariate). În privinŃa personalului 
administrativ, proporŃia celui de naŃionalitate maghiară este de doar câteva procente. Să 
fie făcute publice datele privind distribuŃia etnică în cadrul instituŃiei, făcând disponibile 
aceste date şi pe Internet. 
 
9. Să fie convocată în mod periodic (cel puŃin semestrial) Adunarea Generală a cadrelor 
didactice maghiare, la care să fie invitaŃi şi reprezentanŃii AsociaŃiei StudenŃilor Maghiari 
din Târgu-Mureş. Deciziile Adunării Generale, care privesc în mod specific predarea în 
limba maghiară să fie obligatorii pentru conducerea universităŃii. 
 
10. Să se asigure studenŃilor maghiari posibilitatea de a susŃine examenul de licenŃă, 
respectiv redactarea şi susŃinerea tezei de licenŃă, în limba maghiară. În mod similar, să se 
asigure posibilitatea de a da examenul de rezidenŃiat şi în limba maghiară (cadrele 
didactice maghiare ale UMF-TM vor traduce grilele de test în limba maghiară). 
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