
Curriculum Vitae GYALAI KORPOS ISTVAN

INFORMAŢII PERSONALE GYALAI KORPOS  ISTVAN

DOMENIUL OCUPA IONALȚ Disciplina : Semiologie Medicală II
Departamentul V  Medicină internăI

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Iulie 2015 - prezent Sef de lucrari Disciplina de Semiologie Medicală
Universitatea de Medicină i Farmacie ”Victor Babe ” Timi oara, Pia a Eftimie Murgu Nr. 2,ș ș ș ț

Timi oara, Romaniaș

▪ Activitate de predare a cursurilor si stagiilor clinice pentru studen ii de anul III seria de limba ț
română i seria de limba englezăș

Tipul sau sectorul de activitate:EDUCA IEȚ
Martie 2001-iulie 2015 Asistent UniversitarDisciplina de Semiologie Medicală

Iunie 2010 - prezent Medic primar cardiologie
Clinica de Cardiologie ASCAR, Spitalul Clinic Municipal de Urgen ă Timi oara, B-dul Revolu iei Nr.12,ț ș ț

Timi oara, Romaniaș

▪ Diagnosticul, evaluarea i tratamentul bolnavilor din sec ia de cardiologieș ț
▪ Participarea la studii clinice

Tipul sau sectorul de activitate:ACTIVITATE MEDICALĂ

Septembrie 2004 - prezent Medic primar medicină internă
Clinica de Cardiologie ASCAR, Spitalul Clinic Municipal de Urgen ă Timi oara, B-dul Revolu iei Nr.12,ț ș ț

Timi oara, Romaniaș

▪ Diagnosticul, evaluarea i tratamentul bolnavilor din sec ia de cardiologieș ț
▪ Participarea la studii clinice
▪ Activitate în Policlinica sec ieiț

Tipul sau sectorul de activitate:ACTIVITATE MEDICALĂ

2003 - 2010 Medic specialist cardiolog
Clinica de Cardiologie ASCAR, Spitalul Clinic Municipal de Urgen ă Timi oara, B-dul Revolu iei Nr.12,ț ș ț

Timi oara, Romaniaș

▪ Diagnosticul, evaluarea i tratamentul bolnavilor din sec ia de cardiologieș ț
▪ Participarea la studii clinice
▪ Activitate în Policlinica sec ieiț

Tipul sau sectorul de activitate:ACTIVITATE MEDICALĂ

1999 - 2004 Medic specialist medicină internă
Clinica de Cardiologie ASCAR, Spitalul Clinic Municipal de Urgen ă Timi oara, B-dul Revolu iei Nr.12,ț ș ț

Timi oara, Romaniaș

▪ Diagnosticul, evaluarea i tratamentul bolnavilor din sec ia de cardiologieș ț
▪ Participarea la studii clinice
▪ Activitate în Policlinica sec ieiț

© Uniunea Europeană, 2008-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 4



Curriculum Vitae GYALAI KORPOS ISTVAN

Tipul sau sectorul de activitate:ACTIVITATE MEDICALĂ

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2014 Program de formare psihopedagogică NIVEL I COMPETEN ĂȚ
DIDACTICĂ

Universitatea de Medicină i Farmacie ”Victor Babe ” Timi oara, Pia a Eftimie Murgu Nr. 2,ș ș ș ț

Timi oara, Romaniaș

▪ Materii studiate: psihologia studentului, metode de predare, actualită i didacticeț

Program de formare psihopedagogică NIVEL II 
Universitatea de Medicină i Farmacie ”Victor Babe ” Timi oara, Pia a Eftimie Murgu Nr. 2,ș ș ș ț

Timi oara, Romaniaș

▪ Materii studiate: psihologia studentului, metode de predare, actualită i didacticeț

2003 - 2009 Diploma de Doctor în Domeniul Medicină
Universitatea de Medicină i Farmacie ”Victor Babe ” Timi oara, Pia a Eftimie ș ș ș ț
Murgu Nr. 2,Timi oara, Romaniaș

▪ Materii studiate: cardiologie, echocardiografie, factori clinici, factori de 
prognostic, statistică medicală

DOCTORAT

Octombrie 2007 – februarie 2008 Certificat de competen ă lingvisticăț COMPETEN ĂȚ
ENGLEZĂ

Universitatea ”Mihai Eminescu”, Timi oara, Timiș ș

▪ Materii studiate: limba engleză - gramatică, ortografie, dic ieț

2003 - 2004 Certificat de absolvire COMPETEN ĂȚ
DIDACTICĂ

Universitatea de Medicină i Farmacie ”Victor Babe ” Timi oara, Pia a Eftimie ș ș ș ț
Murgu Nr. 2,

Timi oara, Romaniaș

▪ Materii studiate: pregătire teoretică i practică a ș modulului didactic

1999 - 2003 Reziden iat în cardiologieț REZIDEN IATȚ

Clinica de Cardiologie ASCAR, Spitalul Clinic Municipal de Urgen ă Timi oara, B-dul Revolu iei Nr.12,ț ș ț

Timi oara, Romaniaș

Tel:0256/498345  

▪ Materii studiate: cardiologie, echocardiografie

1994 - 1999 Reziden iat în medicină internăț REZIDEN IATȚ

Clinica de Cardiologie ASCAR, Spitalul Clinic Municipal de Urgen ă Timi oara, B-dul Revolu iei Nr.12,ț ș ț

Timi oara, Romaniaș

Tel:0256/498345  

▪ Materii studiate: medicină internă

1988 - 1994 Facultatatea de Medicină i Farmacieș FACULTATE

Universitatea de Medicină i Farmacie ”Babe  Bolyai”, Târgu Mure , Romaniaș ș ș

▪ Am absolvit sec ia de limba română a facultă iiț ț
▪ Materii studiate: medicină

1987 - 1988 Stagiul militar obligatoriu STAGIUL MILITAR
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▪ Stagiul efectuat a fost de 9 luni
▪ Grad de sublocotenent în rezervă

1983 - 1987 Liceul LICEUL

Liceul Industrial Electrotehnic, Sec ia Electronică,  Drobeta Turnu Severinț

▪ Am practicat sport de performan ă – HANDBAL - Junioriț
▪ Am diplomă de electronist

COMPETENΤE PERSONALE

Limbamaternă Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la
conversaţie 

Discurs oral 

ENGLEZĂ C1 C1 B1 C1 B1

MAGHIARĂ C1 C1 C1 C1 C1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe de comunicare ▪ spiritul de echipă - această abilitate am ob inut-o prin munca de zi de zi in cadrul unei echipeț
excelente de medici cu care am lucrat in ultimii20 ani in cadrul Clinicii de cardiologie ASCAR
Timisoara, precum i prin experien a acumulata in timpul activita ii mele didactice de  ș ț ț 14 ani  în
cadrul aceluia i colectiv profesionist de la ș Semiologie Medicală

▪ în elegere deplină a nevoilor de comunicare a studen ilorț ț
▪ participarea după orele de curs, împreună cu studen ii, la dezbaterea diferitelor temeț
▪ organizarea de colocvii extracuriculare privind ”statutul studentului european”

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

▪ organizare de cursuri postuniversitare pentru reziden iț
▪ organizarea practicii medicale de vară a studen ilorț

Competenţe dobândite la locul de
muncă 

▪ am efectuat muncă de voluntariat, ca medic, în cadrul unor organiza ii non-guvernamentale ț
i non-profitș

▪ am absolvit modulul de practică  - ”transfuzii” – ceea ce îmi permite să administrez sânge i ș
derivate (plasmă, concentrat) în cadrul unită ilor de ATIț

Competenţe informatice ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
▪ folosirea softurilor de stattistică medicală
▪ editare con inut video ț

Alte competenţe ▪ competen ă în echocardiografieț
▪ competen ă în echografie abdominalăț

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
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Publicaţii
Prezentări

Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii

Afilieri
Referinţe

▪ publica ii în extenso în reviste cu factor de impact i reviste indexate în baze de date ț ș
interna ionaleț

▪ am publicat mai multe articole în extenso în diferite reviste de specialitate
▪ articole în extenso în reviste cotate B+ i Bș
▪ rezumate la diferitele congrese de cardiologie
▪ am publicat articole în extenso i în rezumat în ”Timi oara Medicală” -  ș ș încă de la apari ia ț

revistei atât în limba română cât i în limba englezăș
▪ participare permanentă la congresele Na ionale de Cardiologie i  Medicină Internăț ș
▪ participare la Congrese Interna ionale de profilț
▪ postere la diferite congrese i întruniriș
▪ membru al Societă ii Române de Cardiologieț
▪ Membru al Colegiului Medicilor
▪ desfă or cursuri i seminarii pentru reziden ii din clinica noastrăș ș ț

ANEXE

Semnătura,

                                                                                                                                                        Dr. Gyalai Korpos Istvan
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