UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
ŞCOALA DOCTORALĂ U.M.F. CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR. 10
adoptată în şedinŃa din data de 31 august 2017
În baza prevederilor art. 15 din H.G. 681/2011, Legii 1/2011, Cartei U.M.F.
Craiova, Regulamentului Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova

CONSILIUL ŞCOLII DOCTORALE U.M.F. CRAIOVA
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1
Se aprobă cererile depuse de următorii studenŃi - doctoranzi privind
schimbarea temei tezei de doctorat: DOCHIł G. CORINA MARIA, łAPU M. FLORIN
CRISTIAN.
Art. 2
Se aprobă solicitarea studentului - doctorand ŞERBAN S. REBECCA
CRISTIANA, de transfer în cadrul aceluiaşi domeniu, Medicină, de la conducătorul de
doctorat Prof. univ. dr LaurenŃiu MOGOANTĂ, la conducătorul de doctorat
Prof. univ. dr Cristian GHEONEA, de schimbare a temei de cercetare şi a comisiei de
îndrumare.

Art. 3
Se aprobă solicitările înaintate Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova de către
Conf. univ. dr Otilia Constantina ROGOVEANU, cadru didactic titular al FacultăŃii de
Medicină - U.M.F. Craiova, Conf. univ. dr Cornelia Daniela CĂLINA, cadru didactic
titular al FacultăŃii de Farmacie - U.M.F. Craiova, privind acordarea calităŃii de membru,
conducător de doctorat, în domeniul MEDICINĂ.

Art. 4
Se aprobă solicitările înaintate Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova de către
următorii conducători de doctorat, care au împlinit vârsta de pensionare, privind
prelungirea activităŃii de conducător de doctorat în anul universtiar 2017 - 2018:
Domeniul Medicină - Prof. univ. dr Maria MOłA.
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Art. 5
Se aprobă distribuirea locurilor/granturilor doctorale pe domenii şi
conducători de doctorat, temele propuse, precum şi modalitatea de admitere la studiile
universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2017.

Art. 6
Se aprobă, pe perioada absenŃei sau indisponibilităŃii temporare a
Directorului Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova, Prof. univ. dr Anica DRICU, delegarea
atribuŃiilor, inclusiv a dreptului de semnătură domnului Prof. univ. dr Ion Mîndrilă,
membru al Consiliului Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova, pentru domeniul de
competenŃă: Proces de învâŃământ, problematică doctorală, asigurarea calităŃii.

Art. 7
Nu se aprobă solicitarea domnului SHAHER MADI ABUMUALIG, cetăŃean
palestinian, de înscriere la concursul de admiterea la studiile universitare de doctorat,
sesiunea septembrie 2017, domeniul Medicină dentară, în afara perioadei stabilite.

DIRECTOR,
Prof. univ. dr Anica DRICU
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