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Nr. înregistrare 19125 / 04.10.2021 

PROCES VERBAL 

Şedinţa Consiliului Școlii Doctorale Medicină Dentară (CSD MD), 

04.10.2021 

 

Şedinţa membrilor Consiliului Școlii Doctorale Medicină Dentară (CSD MD), s-a desfăşurat on-line 

după cum urmează: vot ,,pentru”, vot ,,abținere” și vot ,,împotrivă”, conform HS UMF „Victor 

Babeş” din Timişoara nr. 174/10121/26.05.2021.:  

 

A fost trimis convocatorul de participare nr. 19033 / 04.10.2021 şi ordinea de zi cu menţiunea de a 

marca  cu X, pentru punctul 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 CSD MD, pe adresa 

doctorat@umft.ro. 

 

participă:  

Consiliul Școlii Doctorale Medicină Dentară 

Director CSD MD, Prof. Univ. Dr. Sinescu Cosmin 

Membri 

Prof. Univ. Dr. Jumanca Daniela 

Prof. Univ. Dr. Popovici Ramona Amina  

Prof. Univ. Dr. Romînu Mihai 

Prof. Univ. Dr. Marşavina Liviu 

Balica Andreea Gabriela, student-doctorand  

Neagu Carina Sonia, student-doctorand  

 

 

Ordinea de zi: 

 

1. Completarea Capitolului III, articolul  8,  din Metodologia de evaluare a proiectelor 

pentru obţinerea grantului doctoral programul GD 2021 Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, aprobat prin H.S. Nr. 41/4291/24.02.2021  după 

cum urmează: 

Art. 8 - Evaluarea proiectului va fi efectuată independent de catre doi evaluatori, între ale 

căror punctaje se va face media, dacă diferența este mai mică sau egală cu 10 puncte. Dacă 

diferența de punctaj dintre primii doi evaluatori este mai mare de 10 puncte, proiectul va fi 

evaluat de un al treilea evaluator, iar punctajul final va fi media dintre cele trei punctaje 

acordate. Punctajul aferent activității doctorandului implică și calitatea publicațiilor. 

2. Propunere discuţie pentru evaluarea tezelor de doctorat în termen de 3 (trei) zile la 

nivelul CSD MD, suplimentar evaluărilor făcute până în prezent. 
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În urma centralizării voturilor, membri CSD MD au hotărât următoarele: 

 

1. Aprobarea completării Capitolului III, articolul  8,  din Metodologia de evaluare a 

proiectelor pentru obţinerea grantului doctoral programul GD 2021 Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, aprobat prin H.S. Nr. 

41/4291/24.02.2021  după cum urmează: 

Art. 8 - Evaluarea proiectului va fi efectuată independent de catre doi evaluatori, între ale 

căror punctaje se va face media, dacă diferența este mai mică sau egală cu 10 puncte. Dacă 

diferența de punctaj dintre primii doi evaluatori este mai mare de 10 puncte, proiectul va fi 

evaluat de un al treilea evaluator, iar punctajul final va fi media dintre cele trei punctaje 

acordate. Punctajul aferent activității doctorandului implică și calitatea publicațiilor. 

2. Aprobarea evaluării tezelor de doctorat în termen de 3 (trei) zile la nivelul CSD MD, 

suplimentar evaluărilor făcute până în prezent. 

 

Director Consiliul Școlii Doctorale Medicină Dentară, 

Prof. univ. dr. Cosmin SINESCU 

 

 

 

 

Întocmit, 

Secretar Cristina HOLDA 


