UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
ŞCOALA DOCTORALĂ U.M.F. CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR. 15
adoptată în şedinţa din data de 28 octombrie 2015
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 solicitarea de transfer în cadrul aceluiaşi domeniu (Medicină),
înaintată de către studentul - doctorand MANEA C. NICOLAE CĂTĂLIN.
Art.2
Se aprobă cererile depuse de către următorii studenţi - doctoranzi privind
întreruperea studiilor universitare de doctorat: IVAN C. CORINA MARIA (NICOLA)
(24 luni) începând cu 01.10.2015.
Art.3
Se aprobă cererile depuse de către următorii studenţi - doctoranzi privind
prelungirea studiilor doctorale peste durata legală (4 ani) stabilită: DUŢESCU G.
MIRCEA - MIHAI (12 luni), AVRĂMOIU Ş. IOAN (6 luni).
Art.4
Se aprobă solicitările de retragere definitivă de la studiile universitare de
doctorat depuse de următorii studenţi - doctoranzi: DIN-ANGHEL N. FELIX RAREŞ
IOAN.
Art. 5
Se aprobă solicitarea de acordare a termenului de graţie de 2 ani pentru
finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat începând cu data de 01.10.2015,
pentru următorilor studenţi-doctoranzi: UNGUREANU A.R. CLAUDIA NICOLETA (ŞAI).
Art. 6
În urma suplimentării cifrei de şcolarizare pentru admiterea la studiile
universitare de doctorat în anul 2015 - 2016 cu 2 locuri cu frecvenţă redusă, fără bursă,
se aprobă transferul studenţilor doctoranzi NICOLAESCU S. ANDREI CRISTIAN şi
ŞTEFĂNESCU M.I. MIHAI - LUCIAN la forma cu frecvenţă redusă, buget, fără bursă.
Art. 7
Se aprobă solicitarea de schimbare a temei tezei de doctorat depusă de
următorul student - doctorand: STANIMIR A. MARIUS.
Art. 8
Se aprobă exmatricularea următorilor studenţi doctoranzi: GÂTIŢĂ G.E.
CODRUŢ EMILIAN, MARTIN RADU.

Art. 9
Se aprobă solicitările înaintate de următoarele cadre didactice, posesoare
ale atestatului de abilitare: Prof. univ. dr GĂMAN Amelia Maria (domeniul Medicină),
Prof. univ. dr BERCEANU Sabina (domeniul Medicină) de a fi cooptate în cadrul Şcolii
Doctorale U.M.F. Craiova în calitate de membri şi conducători de doctorat.
Art. 10
Se aprobă comisiile de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat, în
structura propusă de către conducătorul de doctorat, pentru următorii studenţi doctoranzi: POENARU S. FLORIN.
DIRECTOR,
Prof. univ. dr Anica DRICU

