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Art.1. Activitatea de cercetare științifică reprezintă o componentă principală a proceselor de 

învățământ superior din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara 

(UMFVBT), rezultatele acesteia concretizându-se în principal în publicații (articole, cărți, 

monografii) dar și în brevete, proiecte finanțate, teze de doctorat finalizate etc. Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara sprijină atât activitatea de cercetare, cât și 

diseminarea rezultatelor acesteia pe plan național și internațional. 
  

Art.2. Departamentul de Suport al Diseminării Rezultatelor Cercetării Științifice al UMFVBT 
vine în întâmpinarea nevoilor cercetătorilor din universitate pentru facilitarea comunicării și 

publicării rezultatelor obținute prin: 

- suport lingvistic pentru revizuirea limbii engleze înainte de publicare; 

- consultanță asupra prelucrării statistice înainte de publicare; 

- webinar-ii periodice informative pentru tinerii cercetători/studenți/studenți doctoranzi asupra 

modalității de concepere a unui articol. 
 

Art.3. De serviciile de suport ale departamentului pot beneficia cadrele didactice și de cercetare din 

cadrul UMFVBT, precum și studenții și studenții doctoranzi ai UMFVBT, cu condiția ca primul 

autor și minim 50% dintre autori să fie din Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor 

Babeș” din Timișoara.  
 

Art.4. Materialele pentru care este solicitat suportul departamentului vor respecta principiile etice și 

ale codului cercetării științifice al UMFVBT, de acest lucru precum și de conținutul articolelor fiind 

răspunzători autorii. 

 

Art.5. Pentru ca un material (articol) să beneficieze de revizuire și îmbunătățire lingvistică, și de 

consultanță statistică, acesta trebuie să urmeze următorii pași: 

5.1 articolul trebuie să fie trimis către departament în forma ce urmează a fi trimisă spre publicare 

(draft final), redactat în limba engleză, incluzând forma finală a colectivului de autori; 

5.2 autorii sunt responsabili de conținutul științific al lucrării și de publicarea sub afilierea corectă a 

Universității; 

5.3 lucrarea va fi trimisă către departament în format electronic editabil, menționându-se revista la 

care autorii intenționează să trimită articolul;  

5.4 toate materialele vor fi trimise pe adresa de email suport.articole@umft.ro.; 

5.5 prioritizarea aplicațiilor se va face în funcție de complexitatea reviziei și momentul transmiterii 

aplicației pentru revizuirea lingvistică și/sau consultanța cu privire la analiza statistică; 

5.6 după încheierea reviziei, autorii sunt responsabili de trimiterea articolului către revistă și de 

trimiterea către Departamentul de Suport al Diseminării Rezultatelor Cercetării Științifice al 

UMFVBT a confirmării depunerii la revistă. 
 

Art.6. Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat 

prezenta Metodologie în şedinţa din data de 23.02.2022, dată la care intră în vigoare.  

 

       Prorector cu cercetarea științifică,  

    Prof. univ. dr. Cristian Iulian OANCEA 
 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași 

forță juridică ca și documentul original. 
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