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PROCES VERBAL
Şedinţa Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat, (CSUD)
20.01.2021
Şedinţa membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat, (CSUD) s-a
desfăşurat on-line după cum urmează: vot ,,pentru”, vot ,,abținere” și vot ,,împotrivă”,
conform HS UMF „Victor Babeş” din Timişoara nr. 8/4579/25.03.2020.
A fost trimis convocatorul de participare nr. 839/19.01.2021 şi ordinea de zi cu
menţiunea de a marca cu X, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, în dreptul
votului, iar la final numele și prenumele.
Răspunsurile cu opţiunile de vot au fost trimise de către membrii CSUD până în
20.01.2021, ora 15.00 pe adresa doctorat@umft.ro.
participă:
Director CSUD, Prof. Univ. Dr. Dehelean Cristina Adriana
Membrii
Prof. Univ. Dr. Antal Diana Simona
Conf. Univ. Dr. Danciu Corina
Prof. Univ. Dr. Marian Cătălin Valer
Prof. Univ. Dr. Muntean Mirela-Danina
Conf. Univ.Dr. Navolan Dan Bogdan
Prof. Univ. Dr. Porojan Liliana
Prof. Univ. Dr. Simu Mihaela Adriana
Prof. Univ. Dr. Stoian Dana Liana
Prof. Univ. Dr. Vlad Adrian
Ţogoe Marius Mihai, student-doctorand
Ȋn cadrul acestei şedinţe au fost invitaţi:
- doamna Prof. Univ. Dr. Tomescu Mirela Cleopatra, Director CSD M-F a
UMF „Victor Babeş” din Timişoara,
- domnul Prof. Univ. Dr. Sinescu Cosmin, Director CSD MD a UMF „Victor
Babeş” din Timişoara,
- student doctorand Parvănescu Tudor, Domeniul Medicină
- studentul doctorand Stan Aadrian, Domeniul Medicină Dentară
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Ordinea de zi:
1. Tezele de doctorat vor fi evaluate de 2 (doi) membrii CSUD şi/sau CSD. Se
vor urmări toate datele legate de teză (teza, articole, comisia propusă de
conducătorul de doctorat, rezumat, contract, raportul de similitudine).
2. A început demararea procedurii pentru alegerile CSD Medicină-Farmacie şi
CSD Medicină Dentară. Membrii din CSUD nu fac parte şi din CSD.
a) Numărul de membrii Medicină-Farmacie este de 9 inclusiv Directorul CSD
M-F:
4 conducători de doctorat din UMFVBT, Domeniul Medicină
1 conducător de doctorat din UMFVBT, Domeniul Farmacie
2 personalităţi din exteriorul UMFVBT
2 studenţi-doctoranzi, Domeniul Medicină, Farmacie
b) Numărul de membrii Medicină Dentară este de 7 inclusiv Directorul CSD
MD:
4 conducători de doctorat din UMFVBT, Domeniul Medicină Dentară
1 personalitate din exteriorul UMFVBT
2 studenţi-doctoranzi, Domeniul Medicină Dentară
3. Evaluarea rezultatelor ca urmare a aplicării chestionarului anonim
studenţilor doctoranzi de la cele trei domenii de studii universitare de
doctorat: Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară.
4. Diverse
În urma centralizării opţiunilor de vot
membrii CSUD au hotărât următoarele:
1. Tezele de doctorat vor fi evaluate de 2 (doi) membrii CSUD şi/sau CSD. Se
vor urmări toate datele legate de teză (teza, articole, comisia propusă de
conducătorul de doctorat, rezumat, contract, raportul de similitudine).
2. Aprobarea demarării procedurii pentru alegerile CSD Medicină-Farmacie şi
CSD Medicină Dentară. Membrii din CSUD nu fac parte şi din CSD.
b) Numărul de membrii Medicină-Farmacie este de 9 inclusiv Directorul CSD
M-F:
4 conducători de doctorat din UMFVBT, Domeniul Medicină
1 conducător de doctorat din UMFVBT, Domeniul Farmacie
2 personalităţi din exteriorul UMFVBT
2 studenţi-doctoranzi, Domeniul Medicină, Farmacie
b) Numărul de membrii Medicină Dentară este de 7 inclusiv Directorul CSD
MD:
4 conducători de doctorat din UMFVBT, Domeniul Medicină Dentară
1 personalitate din exteriorul UMFVBT
2 studenţi-doctoranzi, Domeniul Medicină Dentară
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3. Implementarea unui plan de măsuri ca urmare a analizei rezultatelor
obţinute în urma prelucrării statistice a chestionarului anonim completat de
către studenţii doctoranzi. Chestionarul a fost aplicat la:
505 studenţilor doctoranzi în Domeniul Medicină,
87 studenţi doctoranzi în Domeniul medicină dentară
25 studenţi doctoranzi Domeniul Farmacie
Fiecare chestionar a conținut întrebări țintite, cu răspuns facil de marcat
prin bifare. Pentru a asigura veridicitatea răspunsurilor, chestionarul a avut
un caracter anonim. Privitor la componenta de predare-învățare-cercetare,
studenții se declară foarte mulțumiți cu privire la îndrumarea prin comisia de
îndrumare și sprijinul primit din partea coordonatorului de doctorat în
realizarea componentei teoretico-metodologice a tezei și îndrumarea și
sprijinul primit din partea coordonatorului de doctorat în realizarea
componenţei de cercetare științifică a tezei. În contrast gradul de
disatisfacție al studenților doctoranzi se observă prin oportunitățile scăzute
de a lucra în echipe și proiecte de cercetare științifică naționale şi
transfrontaliere.
Implementarea planului de măsuri are scopul de a monitoriza si
eventual de a optimiza activitatea studentului doctoral, astfel ca acesta sa
poata sa finalizeze activitatea de cercetare in intervalul de timp prestabilit.
Implementarea planului de măsuri implica mai multe nivele de lucru:
- relaţia student-doctorand cu conducatorul de doctorat;
- activitatea raportata la finalul fiecarui an;
- manifestările studenţilor doctoranzi;
- şedinţele studenţilor docotranzi;
- comisiile de îndrumare;
- interacţiune directă cu membrii CSD;
- interacţiune directă cu membrii CSUD.

Director Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat,
Prof. univ. dr. Cristina Adriana DEHELEAN

Întocmit,
Secretar Ramona Emanuela MAGHEŢ
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