UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
ŞCOALA DOCTORALĂ U.M.F. CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR. 2
adoptată în şedinţa din data de 18 februarie 2016
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 solicitările de schimbare a temei tezei de doctorat depuse de
următorii studenţi - doctoranzi: BROJBOIU V. RALUCA ALEXANDRA (CÎMPEANU),
NICOLAESCU S. ANDREI CRISTIAN, MILITARU C. SEBASTIAN.
Art.2
Se aprobă solitarea studentului - doctorand RÎCĂ I. DAIANA ELENA
(ANGHELOIU) de reluare a studiilor universitare de doctorat începând cu data de
20.01.2016.
Art. 3
Se aprobă solicitarea de transfer în cadrul aceluiaşi domeniu (Medicină),
înaintată de către studentul - doctorand NICA V.M. OLIVIU, activitatea doctorală
urmând a fi îndrumată de către Conf. univ. dr Marius Eugen CIUREA.
Art. 4
Se prezintă şi se aprobă cererile depuse de către următorii studenţi doctoranzi privind întreruperea studiilor universitare de doctorat: MARIOARA I. OANA
MARIA (12 luni) începând cu 01.03.2016, VĂTU S. IONEL BOGDAN (12 luni) începând
cu 01.03.2016, TUŢĂ V. CRISTIAN (12 luni) începând cu 01.03.2016.
Art. 5
Se aprobă exmatricularea studentului doctorand SCUTELNICU V.
FLORINA CORNELIA, ca urmare a expirării duratei legale de finalizare a studiilor
universitare de doctorat.
Art. 6
Se recomandă studenţilor-doctoranzi aflaţi în programul de pregătire sau
în faza de finalizare a tezei de doctorat să aibă calitatea de prim-autor la cel puţin 2
dintre articolele publicate.
Art. 7
Se aprobă orarul pentru semestrul al II-lea, an universitar 2015 - 2016,
pentru Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate.

Art. 8
Se aprobă efectuarea următoarelor opţionale din planul de învăţământ
aferent anului universitar 2015 - 2016: Rolul cercetării translaţionale: aplicatii în
imagistica medicală; Rolul imunohistochimiei în diagnosticul, prognosticul şi terapia
tumorilor maligne; Cercetarea in domeniul celulelor stem: impactul asupra sanatatii
publice; Culturi celulare umane. Metode si aplicatii; Tehnici de cercetare în Biologia
moleculară.
Art. 9
Craiova.

Se aprobă Nomenclatorul arhivistic pentru Şcoala Doctorală U.M.F.

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: STĂNIA BOGDAN - MARIAN, RÎCĂ I. DAIANA - ELENA.
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