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Suntem ceea ce facem în mod repetat. Prin urmare, perfecțiunea nu este un 

act, ci un obicei.” 

      - Aristotel 
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CEI 4 I importanți: inteligență, inovație, informatizare, 

internaționalizare 

 

 

 

 

1. PREAMBUL 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara 

(UMFVBT) este o universitate cu tradiție în comunitatea națională a învățământului 

medical superior, care ființează de peste șapte decenii (75 de ani) (mai 1945, în baza 

Legii nr. 361 din 4 mai 1945). Universitatea este recunoscută atât la nivel național, 

cât și internațional prin calitatea superioară a activității didactice evidențiată prin 

numărul crescut de studenți instruiți, precum și prin impactul activității acestora pe 

piața muncii naționale și internaționale, dar și prin contribuția semnificativă în 

activitatea de cercetare științifică. 

Raportat la Legea Educației Naționale 1/2011 și procesul Bologna de 

învățământ, studiile de doctorat reprezintă ciclul al 3-lea de pregătire în cadrul 

studiilor universitare și reprezintă un nivel superior de calificare (nivelul 8 EQF). 

Aceasta asigură totodată accesul în anumite structuri, inclusiv la nivel universitar, 

care în majoritatea cazurilor sunt condiționate de abordarea și finalizarea acestei 

activități.  
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Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara 

(UMFVBT) este o universitate cu studenți numeroși pe care îi atrage și prin 

rezultatele pe care le livrează pe piața muncii raportate la forța de muncă și 

contribuțiile științifice. Conducerea instituției în mod evident își propune ca și 

studiile doctorale și derularea lor să se facă la un înalt nivel de pregătire și calificare 

(vezi programele prezentate anterior). În acest sens, IOSUD și implicit Consiliul 

Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) cuprind două școli doctorale dintre care 

una reactivată curând, respectiv școala doctorală de medicină dentară (stomatologie). 

Cea de a doua este cea de medicină și farmacie. Domeniul farmacie este unul nou 

acreditat la nivelul universității, care începând cu anul 2018 a adus un tot unitar la 

nivelul tipurilor de studii derulate în universitatea noastră și a alăturat instituția pe 

palierul celorlalte universități importante din țară care aveau toate cele trei tipuri de 

studii doctorale funcționale.  

Prezentul plan managerial este elaborat în conformitate cu prevederile 

legislative în vigoare referitoare la studiile universitare de doctorat dar și raportat la 

Regulamentele interne ale Univeristății de Medicină și Farmacie Victor Babeș din 

Timișoara. Conform celor prezentate și prevăzute de actualul rector al Universității 

de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara în planul managerial referitor la 

studiile doctorale numărul de doctoranzi este în creștere în ultimii patru ani, pentru 

anul 2019-2020 fiind raportați 619 doctoranzi. Numărul conducătorilor de doctorat 

este și el crescut comparativ cu perioadele anterioare.  Cu toate acestea, din cele 

prezentate în materialul amintit se observă că numărul tezelor de doctorat susținute 

nu a crescut cu aceeași intensitate.  

Toate propunerile prevăzute vor urma un calendar prestabilit dar majoritatea 

rezultatelor se vor raporta la primul an de la finalizarea concursului pentru director 

CSUD și vor avea ca scop final obținerea unei înalte calificări pentru studiile 

universitare de doctorat care să permită în primul rând obținerea unui număr mai 

mare de locuri bugetate și de burse pentru studenții școlilor doctorale. 

 

 

 

 

2. MOTIVAȚIA DEPUNERII CANDIDATURII PENTRU POZIȚIA DE 

DIRECTOR CSUD 
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Elementele principale care m-au determinat să-mi depun candidatura pentru această 

funcție se pot rezuma la următoarele:   

Calități manageriale: 

 poziția de Director interimar (2020) al Consiliului pentru Studiile 

Universitare de Doctorat (CSUD), Universitatea de Medicină și Farmacie 

“Victor Babeș” din Timișoara  

 poziția de Vicepreședinte al Comisiei de Farmacie în cadrul Consiliului 

Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 

(CNATDCU) începând cu 2020 și membru al comisiei în mandatul precedent 

fiind primul reprezentant la nivelul comisiei superioare pe domeniul în care 

activez care îmi oferă garanția implementării activității de calitate la nivelul 

CSUD 

 poziția de Vicepreședinte al Comisiei Consultative a Ministerului Sănătății 

(2016 - prezent) – Comitetul pentru Farmacologie Clinică, Toxicologie, 

Toxicodependență 

 poziția de Decan al Facultății de Farmacie pentru o perioadă de 8 ani (2012 -

2020) care m-a definit ca și coordonator administrativ și de resursă umană la 

nivelul unei universități 

 calitatea de membru în Consiliul Facultății de Farmacie pentru mai multe 

mandate cu deprinderea activității de coordonare a unei echipe, dar și a 

lucrului în echipă 

 calitatea de membru al primei Comisii de Asigurare a Calității la nivelul 

UMFVBT 

 calitatea de membru cu funcție de conducere a Filialei locale EUROTOX și 

a Societății de Științe Farmaceutice locale 

 coordonator al Disciplinei de Toxicologie și Industria Medicamentului, 

Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor 

Babeș” din Timișoara   

 director proiecte de cercetare naționale și internaționale 

 Coordonator principal / Centrul de evaluări farmaco-toxicologice – 

Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor 

Babeș” din Timișoara 

Experiență academică și de cercetare 
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 Activitate în cadrul UMFVBT de peste 20 de ani 

 obținerea titlului de Profesor universitar în 2014  

 Susținerea și obținerea titlului de Profesor abilitat în Domeniul Farmacie în 

anul 2015  

 cercetarea interdisciplinară pe care o desfășor de ani de zile incluzând grupuri 

de lucru din domeniul Farmacie, Medicină și Medicină Dentară, aspect 

prezentat în lista de lucrări (peste 170 publicații ISI) care mă ajută la 

coordonarea multidisciplinară biomedicală și colaborarea cu doctoranzi din 

aceste domenii, dar și din altele cum ar fi chimia, etc 

 susținerea a două teze de doctorat coordonate de mine la foarte scurt timp 

după începerea activității de conducător de doctorat (una confirmată deja), 

dar și numărul crescut de doctoranzi care mi-au solicitat serviciile de 

coordonator (numărul maxim permis) 

 revizarea unui număr semnificativ de articole științifice în reviste 

internaționale de prestigiu 

 coordonarea a numeroase proiecte de cercetare naționale și internaționale  

 și nu în ultimul rând susținerea din partea comunității academice din care fac 

parte (UMFVBT) prin numărul impresionant de voturi acordat la alegerea 

mea în Senatul universității pentru mandatul 2020-2024. 

 contribuția semnificativă în vederea acreditării domeniului Farmacie în 

cadrul CSUD atât prin pregătirea dosarului și documentelor necesare, cât și 

prin faptul că am fost primul cadru didactic din Universitatea de Medicină și 

Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara abilitat pe domeniul Farmacie.  

 Tot în acest sens am reușit să dobândesc cunoștințe și din alte structuri 

similare alte altor instituții fiind afiliată o perioadă, până la acreditarea locală 

a domeniului, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș față 

de conducerea căreia păstrez respectul cuvenit.  

Aș putea concluziona prin faptul că mi-am dorit să las în urma mea lucrurile organizate, 

iar provocările au fost cea mai mare atracție și determinare. Doresc ca alături de conducerea 

universității noastre, care a implementat încă de la bun început cele propuse, să-mi aduc 

contribuția la o recunoaștere cât mai înaltă a Universității de Medicină și Farmacie ”Victor 

Babeș” din Timișoara pe toate planurile.   
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3. ANALIZA SWOT 

 

 

Principalele puncte tari: 

 Tradiția Universității noastre în comunitatea academică medicală și 

farmaceutică; 

 Înalta calificare a corpului academic; 

 Multitudinea de colaborări interne și internaționale; 

 Instituție are un bagaj financiar important și stabil; 

 Institușia noastră are antecedente în atragerea de fonduri de diverse tipuri. 

Principalele puncte slabe: 

 Numărul redus de teze de doctorat susținute în ultima perioadă raportat la 

numărul de doctoranzi și conducători de doctorat; 

 Lipsa unui sistem informatic care să sprijine și să ușureze gestionarea 

doctoranzilor; 
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 Lipsa unui centru dezvoltat de documentare și cercetare pentru 

doctoranzi; 

 Numărul redus de activități comune multicentrice doctorand-conducător 

de doctorat; 

 O parte de infrastructură învechită; 

 Lipsa unei biblioteci moderne și eficiente pentru documentare actualizată. 

Oportunități: 

 Posibilitatea de a crește nivelul de apreciere și de încadrare al CSUD și al 

Școlilor Doctorale la nivel național; 

 Implicarea doctoranzilor și a coordonatorilor în cât mai multe proiecte de 

cercetare; 

 Implicarea doctoranzilor și a conducătorilor de doctorat în centrele de 

cercetare ale UMFVBT și aplicarea posibilităților de finanțare prin 

acestea; 

 Atragerea de fonduri din mediul privat; 

 Captarea de fonduri prin proiecte naționale și internaționale; 

 Obținerea  unui calificativ înalt care să sigure o mai bună finanțare de la 

bugetul de stat pentru studiile doctorale și obținerea de locuri cu bursă; 

 Creșterea vizibilității universității noastre prin cercetarea și activitățile 

desfășurate în cadrul CSUD. 

Amenințări: 

 Finațarea redusă de la bugetul de stat pentru studiile doctorale; 

 Modificările legislative care pot schimba traseul activităților doctorale și 

întârzierea finalizării acestora; 

 Pierderea factorului de impact al unor reviste care contau în portofoliul 

de publicații al doctoranzilor; 

 Obținerea unor calificative mai slabe la finalizarea tezelor de doctorat. 

 

 

4. OBIECTIVE, ACTIVITĂȚI ȘI MĂSURI PROPUSE 
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Raportat la Legislația în vigoare, Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat 

are atribuții importante și specifice în direcții relevante cum ar fi: a) elaborarea unor 

strategii de dezvoltare utile și bine conturate, b) propunerea și implementarea de 

regulamente care să asigure respectarea normelor impuse și buna desfășurare a 

activității CSUD și implicit a școlilor doctorale, c) elaborarea permanentă de 

propuneri care să asigure competitivitatea și calitatea studiilor universitare de 

doctorat, d) stabilirea permanentă și în conformitate cu cadrul legislativ a criteriilor 

de finalizare, verificare și evaluare a rezultatelor programelor de studii universitare 

de doctorat, e) evaluarea și elaboarea unor proceduri de evaluare periodică a 

activității aferente a conducătorilor de doctorat, f) verificarea mult mai atentă a 

pontajelor doctoranzilor mai ales a celor cu finațare a studiilor sau care au burse 

doctorale g) identificarea continuă de surse de finanțare a studiilor doctorale și 

postdoctorale și stimularea tinerilor cercetători în implicarea participării la competiții 

în acest sens, h) asigurarea unei activități optime a CSUD și promovarea unei imagini 

cât mai bune la nivel național și internațional incluzând și elaborarea unei pagini 

aferente pe siteul universității noastre care să fie mult mai atractivă și complexă. 

Directorul CSUD este o funcție asimilată ca funcție cu cea de prorector și se 

obține prin concurs. Directorul CSUD are rolul de a coordona și de a monitoriza și 

conduce Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat ca organism coordonator al 

școlilor doctorale.  

Cele mai importante valori și principii care stau la baza coordonării impusă 

de CSUD și directorul CSUD se bazează pe valori ca egalitatea de șanse, 

profesionalismul, colegialitatea, răspunderea individuală și colectivă,  transparența 

în luarea deciziilor și urmărirea înaltei performanțe. 

  

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE PRINCIPALE: 
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 Informatizarea datelor legate de studenții doctoranzi și evoluția acestora prin 

adoptarea unui sistem modern de stocare și prelucrare a datelor; 

 Crearea unui nou site dedicat studiilor universitare de doctorat cu mult mai multe 

informații și detalii utile; 

 Fluidizarea circuitelor de acces și informare de la secretariatele școlilor doctorale 

și cel al CSUD, reevaluarea activității scretarilor aferenți; 

 Organizarea alegerilor pentru consiliile școlilor doctorale și a directorilor 

acestora, elaborarea unor proceduri adaptate la timpurile prezente; 

 Crearea unui laborator și a unei platforme pentru studiu și asigurarea 

documentării pentru studenții doctoranzi, favorizarea accesului la documentare 

avansată pentru doctoranzi; 

 Includerea doctoranzilor în centrele de cercetare care se formează și finanțează 

la nivelul UMFVBT și implementarea strategiilor propuse de rectorul 

universității noastre; 

 Oferirea unui cuantum mai mare de burse pentru cercetarea doctoranzilor dar și 

subvenționarea prin programe bine adaptate a unor stagii de pregătire și 

perfecționare în laboratoare de prestigiu din țară și străinătate; 

 Implementarea unor proiecte care să atragă fonduri pentru studenții doctorazi 

(exemplu INNOTECH Student) sau alte proiecte cu fonduri naționale și 

internaționale; 

 Formarea unui centru de training pentru scrierea de articole științifice și 

pregatirea de proiecte de cercetare sub coordonarea disciplinei de metodologia 

cercetării științife din cadrul CSUD; 

 Asigurarea dezvoltării cercetării tinerilor doctoranzi și o finanțare transparentă, 

cuantificabilă și monitorizabilă cu participarea la conferințe, congrese, premieri, 

la nivel național și internațional; 

 Accentuarea și perfectarea unui protocol și mai bine definit pentru colaborarea 

dintre doctoranzi și Editura Victor Babeș din cadrul UMFVBT; 

 Internaționalizarea studiilor doctorale și promovarea cu asigurarea logistică a 

ideii de cotutelă cu cadre din stăinătate;  

 Participarea la programe cu impact internațional (Erasmus etc) pentru schimburi 

de experiență, compatibilizarea programelor proprii cu cele care se desfășoară 

internațional (european); 
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 Formarea unor cercuri de discuții și analiză bianuale pe perioada a câte o 

săptămână în care să se evalueze activitatea doctoranzilor dar și a conducătorilor 

de doctorat și să se implementeze măsuri și propuneri. 

 

 

 

 

 

MĂSURI SPECIFICE: 

- adaptarea permanentă a măsurilor și regulamentelor care sunt legate de CSUD la 

legislația și reglementările în vigoare dar și la situațiile specifice (ex situații de 

pandemie și alte posibile situații care creează crize majore); 

- elaborarea sau adaptarea unei metodologii de alegere a membrilor școlilor doctorale 

și a reprezentanților conducătorilor de doctorat dar și al doctoranzilor; 

- adaptarea permanentă a metodologiilor de admitere la doctorat prin propunerea unor 

criterii transparente si echidistante dar mai ales unitare pentru toate domeniile cu 

coroborarea cu legislația în vigoare; 



12 
 

- elaborarea unei metodologii de evaluare cu criteriu permanent a conducătorilor de 

doctorat după criterii clare și specifice de performanță; 

- constituirea unei Comisii de etică a cercetării pentru activitatea doctoranzilor care să 

le asigure consultanță și supraveghere permanentă în activitatea lor dar și pentru a-i 

ajuta la întocmirea actelor care să le asigure funcționalitatea etică corectă și 

înaintarea lor către comisiile specializate din cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie din Timișoara; 

- încurajarea întomirii și susținerii tezei de abilitare de către cercetătorii cu experiență 

pentru a crește numărul conducătorilor de doctorat dar și urmărirea unor criterii de 

performanță pentru acceptarea lor în școala doctorală; 

- identificarea concretă a unor surse de finanțare pentru proiectele de lucru ale 

doctoranzilor și postdoctoranzilor (ex. organizarea periodică de competiții de 

granturi pentru tinerii doctoranzi, atragerea unor sponsorizări de către firme 

interesate, pregătirea prin centrul propus de propuneri de proiecte etc) 

- premierea periodică a cercetării pentru tinerii cercetători;  

- înlesnirea comunicării cu comitetul antreprenorial fondat la nivelul Universitatii de 

Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara; 

- pregătirea logistică și administrativă pentru facilitarea legăturilor cu centre de 

cercetare din alte țări; 

- facilitarea și accesului doctoranzilor la princialele centre de lucru și laboratoare din 

universitatea noastră; 

- asigurarea logistică a manifestărilor științifice și colaborative pentru doctoranzi și 

postdoctoranzi; 

- asigurarea logistică a activităților realizate în programe de cotutelă; 

- pregătirea centrului de lucru pentru doctoranzi care să le coordoneze inclusiv ideile 

ce pot fi trecute drept propuneri de brevete. 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAȚII FINALE 

 

Consider că prezentul plan managerial reprezintă o posibilitate de a dezvolta 

în continuare CSUD, școlile doctorale dar și activitatea pe care o desfășoară iar în 
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cazul în care voi primi girul de a deveni Directorul CSUD prin prezentul concurs voi 

aplica cele prezentate în cel mai scurt timp posibil.  

Toate cele menționate țin cont de legislația în vigoare, mai ales Legea1/2011 

și de regulamentele proprii UMFVBT dar și Carta UMFVBT și planul managerial al 

Rectorul universității noastre Prof.dr. Crețu Octavian Marius.  

 Asigur prin toate cele menționate că voi depune toate eforturile de care sunt 

capabilă pentru a dezvolta întreaga activitate de la nivelul studiilor universitare de 

doctorat și că cercetarea de la nivelul activității doctorale și postdoctorale din 

universitatea noastră va beneficia de noi nivele de sprijin, reprezentare și 

recunoaștere.   

 

 

Timișoara,       Prof.univ.dr.habil. 

       Cristina Adriana Dehelean 

07.09.2020 

 


