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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CSD MEDICINĂ-FARMACIE PRIVIND CICLUL DE 

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT  PENTRU ANUL UNIVERSITAR  

1 OCT 2019-1 OCT 2020 

Școala Doctorală Medicină-Farmacie funcționează în cadrul  I.O.S.U.D.-Universitatea de Medicină și Farmacie 

”Victor Babeș” Timișoara (UMFVBT), instituție de învățământ superior autorizată să organizeze studii 

universitare de doctorat  atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma cu frecvenţă redusă.  

Programele de studii universitare de doctorat funcţionează în conformitate cu legislaţia naţională şi 

îndeplinesc criteriile de calitate impuse prin reglementările naţionale.  

Detalii privind organizarea studiilor univesitare de doctorat pot fi vizualizate accesând pagina web: 

http://www.umft.ro/prezentare-generala-studii-doctorale_115 , iar situațiile statistice aferente sunt 

prezentate în cadrul prezentului Raport anual al directorului C.S.D., aferent anului 2020.  

Activitatea Școlii Doctorale Medicină-Farmacie  este coordonată de către Consiliul Studiilor Universitare de 

Doctorat (C.S.U.D.), care este condusă de Prof. Univ. Dr. Cristina Dehelean.  

Consiliul Școlii Doctorale Medicină-Farmacie este format din: 

Director: Prof Univ Dr Mirela Tomescu, UMFVBT 

Membri: 

 Prof Univ Dr Mihnea Munteanu, UMFVBT 

 Prof Univ Dr Maria Puiu, UMFVBT 

 Prof Univ Dr Lavinia Vlaia, UMFVBT 

 Prof Univ Dr Ersilia Călina Alexa, Universitatea de SâȘtiințe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara 

 Prof Univ Dr Sorin Mușuroi, Universitatea Politehnica Timișoara 

 Dr. Tudor Pârvănescu, student-doctorand ales prin vot, domeniul Medicină 

Activitatea de secretariat se desfășoară în cadrul Secretariatului Studiilor Univesitare de Doctorat (SSUD) 

compus dintr-un secretar șef și un secretar.  

Activitatea în cadrul Şcolilor Doctorale se desfăşoară în conformitate cu prevederile 
legislaţiei naţionale şi a reglementărilor interne.  
 
Legislaţia naţională:  

 Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale cu completările şi modificările 
ulterioare;  

 H.G.nr.681/2011 privind aprobarea Codului Studiilor Universitare de Doctorat cu 
completările şi modificările ulterioare;  

 Ordinul nr. 5125 din 1 septembrie 2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul 
şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior;  

http://www.umft.ro/prezentare-generala-studii-doctorale_115
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 Ordinul nr. 5.382 din 29 septembrie 2016 privind funcţionarea şcolilor doctorale în 
anul universitar 2016—2017;  

 Ordinul nr. 5921 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind 
recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv 
instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de 
conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din 
străinătate;  

 Ordinul nr. 5923/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei  

 privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un 
domeniu profesional, obținute în străinătate;  

 Ordinul nr. 3482 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de 
funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare;  

 Ordinul nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale 
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, 
a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat 
şi a atestatului de abilitare;  

 

 Ordinul nr. 3121 din 27 ianuarie 2015 privind organizarea si desfasurarea procesului 
de obtinere a atestatului de abilitare;  

 Legea Nr. 1 din 6 ianuarie 2010, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a 
cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre 
ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic 
European şi din Confederaţia Elveţiană.  

 
Reglementări interne:  

 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat  

 Procedura pentru evaluarea studenţilor-doctoranzi;  
o Regulament privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a 

atestatului de abilitare la IOSUD - UMFVBT;  
o Procedură operațională privind recunoaşterea automată de către UMFVBT a 

calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ 
universitar acreditate din străinătate;  

o Procedură operațională privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului 
de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate;  

 Procedura operațională privind procesul de lucru în cadrul Consiliului pentru Studiile 
Universitare de Doctorat.  

Admiterea la studiile universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Medicină-Farmacie a UMFVBT se 

desfăşoară în conformitate cu principiile, criteriile şi regulile generale înscrise în Hotărârea Guvernului nr. 

681/2011 cu modificările și completările ulterioare, ORDIN Nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016 pentru 

aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de 

master și de doctorat pentru anul universitar 2017-2018. 
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Concursul de Admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2019, s-a organizat pentru 

fiecare domeniu de doctorat, în cadrul Școlii Doctorale Medicină-Farmacie, în conformitate cu Metodologia 

de admitere.  

S-au scos la concurs 117 locuri, dintre care, 11 granturi doctorale cu bursă și 10 granturi doctorale fără bursă.   

Desfășurarea concursului de admitere constă din parcurgerea următoarelor etape: susţinerea examenului de 

competenţă lingvistică, înscrierea candidatului prin depunerea dosarului de candidatură, participarea la 

colocviul de admitere, confirmarea locului obținut prin concurs.  

Câștigătorii granurilor doctorale, cu și fără bursă, au fost stabiliți prin concurs.  

Situaţia statistică privind admiterea pe domenii de doctorat din sesiunea 2019 este prezentată în tabelul 1.   

 

Tabel 1. Rezultate admitere studii doctorale sept 2019 

 Admiși pe locuri bugetate Admiși cu taxă 
Cu bursă Fara bursă 

Domeniul Medicină 10 9 91 
Domeniul Farmacie 1 1 5 
Total  117 11 10 96 

 

Taxa de școlarizare pentru candidații admiși la studii universitare de doctorat in 2020 este de 3000 lei/an.  

Situația sintetică privind repartizarea studenților doctoranzi pe domenii și conducători de doctorat este 

prezentată în tabelul 2 

 

Tabel 2. Numărul conducătorilor de doctorat și al studenților doctoranzi 
Domeniul Nr. 

conducători 
de doctorat  

 

Nr. 
studenţi- 
doctoranzi  

 

Număr mediu de 
doctoranzi ce 
revin la un 
conducător  

 

Număr studenți 
doctoranzi aflați în 
perioadă de prelungire 
a  studiilor  în 2020 

Număr studenți 
doctoranzi aflați 
în perioadă de 
întrerupere a 
SUD în 2020 

Medicină  81  506  6 doctoranzi / 
conducător 

107 25 

Farmacie  5  25  6 doctoranzi / 
conducător  

1 - 

Total  86  531  - 108 25 

 

 

 

 

 

În cursul anului 2020 au fost suținute 31 teze de doctorat (30 în domeniul Medicină, 1 în domeniul 

Farmacie), 30 fiind confirmate prin Ordin al M.EN. 
Au fost susținute 5 teze de abilitare în domeniul Medicină, toate confirmate de către CNATDCU 

Studenții doctoranzi ai SD Medicină-Farmacie au avut o bogată activitate de cercetare științifică în cursul 

anului universitar 1 oct 2019-1 oct 2020.  
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Aceasta  s-a concretizat prin publicarea in extenso   a 194 articole în reviste cotate ISI Web of Science, 

dintre care 70 in calitate de prim-autor (Fi cumulat=185.4)  și 124 de articole in calitate de co-autor (FI 

cumulat=513.101).   

Au publicat de asemenea 48 articole in extenso  in reviste cotate ISI fără factor de impact , 56 articole în 

reviste BDI, 212 rezumate în  volumele unor conferințe/congrese. Au realizat 114 comuncări orale la 

manifestări științifice naționale și internaționale.  

Au cumulat un număr de 45 de premii, dintre care 7 pentru invenții.  

Sunt implicați în 38 proiecte de cercetare, îndeplinind calitatea de director la 2 proiecte.  

Au obținut 2 brevete de invenții, iar 3 brevete sunt cerute.  

Au urmat 174 de cursuri post-universitare, au participat la organizarea a 8 cursuri post-universitare.  

59 de studenți doctoranzi desfășoară activitate didactică în cadrul UMF ”Victor Babeș” Timișoara.    

În ceea ce privește activitatea editorială, 14 sunt co-autori de cărți/capitole de cărți, 12 sunt peer-reviewer 

la reviste medicale cotate ISI Web of Science. 

3 studenți doctoranzi au beneficiat de burse/schimburi de experiență.  

Detalii referitoare la activitatea științifică a studenților doctoranzi se regăsesc în tabelul 3. 

Tabel 3. Activitatea științifică a studenților doctoranzi 
 MEDICINĂ 

Nr stud doctoranzi=506 
FARMACIE 

Nr studenți doctoranzi=25 
TOTAL 

531 doctoranzi 
1.Articole publicate in extenso în 

reviste cotate  ISI cu factor de 
impact 

 
Număr 

144 

 
FI cumulat  

 
Număr 

50 

 
FI cumulat 

 
Număr 

194 

 
FI 

cumulat 

 
Prim-autor 52 (36%) 110.618 18 (36%) 74.782 70 185.4 
Co-autor 92 419.026 32 94.075 124 513.101 

2. Articole  publicate in extenso în 
reviste cotate  ISI fără factor de 
impact  

46 2 48 

Prim-autor 11 (24%) 2 (100%) 13 
Co-autor 35 - 35 

3. Articole  publicate in extenso în 
reviste cotate   BDI 

54 2 56 

Prim-autor 21 (38%) 2 (100%) 23 
Co-autor 33 - 33 

4. Rezumate în abstract book ale 
conferinţelor 

183 29 212 

Prim-autor 72 (39%) 3 (6%) 75 
Co-autor 111 26 137 

5. Comunicări orale 102 12 114 
5.1.  Naţionale cu participare 
naţională 

39 7 

 

46 

Prim-autor 23 (60%) 7  (100%) 30 
Co-autor 16 - 16 
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5.1.  Naţionale cu participare 
internaţională 

31 

 

0 

 

31 

Prim-autor 16(52%) - 16 
Co-autor 15 - 5 
5.3.  Internaţionale 32 5 37 
Prim-autor 9 (28%) 4 (80%) 13 
Co-autor 23 1 24 

6. Activitate de cercetare (se mentioneaza implicarea in activitatea de cercetare si eventual ce anume) 
6.1. Proiecte de cercetare 26 12 38 
Director 1 1 2 
Membru 25 11 36 
 6.2. Invenţii, inovaţii  - Brevete 
apărute 

- 2 2 

6.3. Invenții, Inovaţii  - Cereri de 
brevet  

1 2 3 

7. Premii  18 27 

 20 articole 

  7 invenții 

45 

8.Cursuri urmate 171 3 174 
9. Cursuri organizate 

 

3 5 8 

10. Activitate didactică 54 5 59 
10.1. Plata cu ora 3 - 3 
10.1. Asistenți universitari perioadă 
determinată  

51 1 52 

10.2. Asistenți universitari perioadă 
nedeterminată 

- 1 2 

10.3. Șefi de lucrări - 2 2 
10.4. Conferențiari universitari - 1 1 

11. Activitate editorială 

 

11 3 14 

11.1 Co-autor carte 2 3 5 
11.2. Co-autor  capitol carte 9 0 9 

12.  Activitate de Peer Reviewer la 
reviste cotate ISI 

2 10 12 

13. Schimburi de experiență 
profesională, burse 

3 0 3 


