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ȘEF DE LUCRĂRI ȘERBAN MARIA-CORINA, MSc, MD, PhD, FESC 

 
Șef de lucrări, Departamentul de Științe Funcționale, Disciplina de Fiziopatologie  

Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara  

Informații personale  

Nume și prenume  Șerban Maria - Corina 

Adrese pentru afilierea 

universității, activități de acasă și 

de la facultate  

    

, Piața Eftimie Murgu Numărul  2, 300041 Timișoara, RO  

   Splaiul Tudor Vladimirescu 14, Timișoara, Municipiul Timișoara, RO  

   Str Daliei Nr.2, Bl.D4, Sc.B, Ap.06, Postal code 300558 

Telefon facultate și personal   0256/204400, 0256/204250 Fax: 0256/490626 

  0256493085; 0752444900 

email s corinaserban@umft.ro  

  dr.corinaserban@yahoo.com 

Data nașterii    20.04.1977 

Educație și pregătire  

24-26 mai 2018 

 

Expertiză în domeniul aterosclerozei prin participarea la Cursul 

avansat de Hipercolesterolemie Familială din Estul Europei, Debrecen, 

Ungaria, organizat de Societatea de Ateroscleroză Eurpeană și dr. 

Gyorghy Paragh, profesor Universitatea Debrecen, Ungaria 

               2013-prezent   Program de rezidențiat în specialitatea Cardiologie în afara normei 

de bază, după terminarea programului și solicitărilor zilnice ca anagajat 

cu normă întreagă în Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor 

Babeș" Timișoara     

               2013 –prezent 

 

 Șef de lucrări în Departamentul de Științe Funcționale, Disciplina de 

Fiziopatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" 

Timișoara  

    2015 – 2016   Bursă postdoctorală în departamentul Epidemiologie, Școala de 

sănătate publică, Universitatea din Alabama din Birmingham, USA sub 

coordonarea profesor doctor Muntner Paul 

2014-2015 

 

Bursă postdoctorală în diabet și endocrinologie, Universitatea de 

Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara, titlul proiectului Efecte 

antioxidante ale suplimentelor alimentare în funcționalitatea HDL în 

diabetul zaharat de tip 2 Parteneriat strategic pentru a crește calitatea 

cercetării în universitățile de medicină prin burse doctorale și 

postdoctorale, Proiectul DocMed.net_2.0 ID 136893 sub coordonarea 

profesor doctor Drăgan Simona  

2012- 2014 Master în Ștințe Nutriționale, Titlul tezei de dizertație Rolul 

alimentelor funcționale în diabetul zaharat de tip 2, la Facultatea de 

Biologie și Geologie, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, 

Romania, dub coordonarea conferențiar doctor Roșioru Corina  

tel:+40%20256%20493%20085
tel:+40%20256%20493%20085
mailto:corinaserban@umft.ro
mailto:dr.corinaserban@yahoo.com
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2007-2012 Medic Specialist Medicină internă, Universitatea de Medicină și 

Farmacie "Victor Babeș" Timișoara Romania 

2011 Diplomă de Medic Specialist European în Hipertensiune Clinică 

pentru îndeplinirea criteriilor Societății Europene de Hipertesiune   

2004-2013  Preparator universitar și asistent universitar, Universitatea de 

Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara, Romania 

2011 

 

Certificat de manager de proiect pentru Fonduri Europene (Code 

241948 în clasificarea ocupațiilor din Romania), certificat eliberat de 

Lectoform Consulting, și recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei 

și protecției sociale și Ministerul Educației, cercetării și inovării din 

Romania 

2011 Certificat de manager de proiect Project Manager certificate (Code 

241919 în clasificarea ocupațiilor din Romania), certificat eliberat de 

Lectoform Consulting, și recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei 

și protecției sociale și Ministerul Educației, cercetării și inovării din 

Romania 

2011  Specialist în educație medicală (Code COR 241205 în clasificarea 

ocupațiilor din România), certificat eliberat de Universitatea de Medicină 

și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara, România 

2010 Doctor în Medicină – domeniul Medicină internă  

Titlul tezei de doctorat Disfuncția endotelială în hipertensiunea arterială 

– implicații patogenice, coordonator științific, Prof. Dr. Ioan Romoșan, 

susținută în Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" 

Timisoara, Romania, data 2 iulie 2010  

2010 Curs avansat de 3 luni în ultrasonografie abdominală, organizat de 

directorul de curs prof dr. Sporea Ion, șef de disciplină Departamentul de 

gastroenterologie, Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" 

Timișoara  

2009 DL-101 Curs general de proprietate intelectuală organizat de WIPO, 

Organizația mondială academică pentru proprietate intelectulală, 

Geneva, Elveția 

2008 Curs de psihopedagogie Metode noi și moderne de predare în 

învățământul academic, 1 an academic, 66 de ore de curs, organizat de 

Universitatea de Vest Timișoara, România 

1997-2003 

 

1996-1997 

Diplomă de doctor-medic, Universitatea de Medicină și Farmacie 

"Victor Babeș" Timișoara, România  

 Medic stagiar, spitalul județean Rm.Vâlcea 

1992-1996 Diplomă de bacalaureat, Liceul Mircea cel Bătrân, intitulat actual 

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea 

Lista de publicații portalul medical Pubmed, în reviste cu factor diferit de impact 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34186099/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32825189/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32620446/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32133961/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32115398/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32087236/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30954082/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30697250/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30318062/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29957236/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29130532/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28938795/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28887086/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28883839/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28877661/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28826569/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28760491/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28750708/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34186099/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32825189/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32620446/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32133961/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32115398/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32087236/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30954082/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30697250/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30318062/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29957236/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29130532/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28938795/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28887086/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28883839/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28877661/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28826569/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28760491/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28750708/
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28602797/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28573436/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28423147/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28371906/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28302290/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28228070/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28173810/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28153024/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28084806/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27634340/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26657419/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26559810/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27512972/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27498397/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27444125/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27405810/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27389413/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27350264/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27324061/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27290677/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27186191/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27173621/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27111160/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27038530/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27030814/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26980774/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26922037/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26754058/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26718096/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26632869/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26528331/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26527952/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26522661/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26433766/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26385210/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26233863/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26192349/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26186655/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26074317/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26071633/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26017749/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25995739/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25970700/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25907232/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25885871/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25875025 

/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25861286/;https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25819754/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25440725/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25174925/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25160298/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24938457/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24606514/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24573394/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23565633/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21966153/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21655536/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21491821/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21235122/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21146831/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20191894/; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19295000/  

Capitole în cărți din domeniul nefrologiei și cardiogeriatriei publicate de Editura din Croația 

Intech Open acces  

https://www.intechopen.com/search?term=serban 

Ioana Mozos, M Hancu, Camelia Chiulan, Corina Serban (Gorun). Aspects of Electrical Instability 

in Obese Chronic Myocardial Infarction Patients. Joint Meeting of the Slovak Physiological 

Society, the Physiological Society and the Federation of European Physiological Societies. 

Selected papers. Bratislava (Slovak Republic), September 11-14, 2007. Medimond International 

Proceedings. Monduzzi Editore, Bologna, Italy, pp 95-98, 110 pages, 2007, ISBN: 978-88-7587-

395-0. 

Danina Muntean, Corina Șerban, Oana Duicu, Maria Dănilă -  Curs pentru studenții de la 

medicină generală, secția cu predare în limba franceză intitulat Fiziopatologia aparatelor 

respeirator și cardiovascular Physiopathologie de l’appareil respiratoire et cardio-vasculaire, 

publicat la Editura Victor Babeș, 2015. 

Servicii diverse de recenzie pentru diferite jurnale europene și americane cu factor diferit de impact  

Limbi străine de circulație internațională: Engleză și Franceă nivel foarte bun (înțelegere,  vorbire, 

scriere) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28602797/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28573436/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28423147/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28371906/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28302290/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28228070/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28173810/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28153024/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28084806/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27634340/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26657419/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26559810/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27512972/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27498397/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27444125/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27405810/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27389413/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27350264/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27324061/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27290677/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27186191/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27173621/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27111160/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27038530/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27030814/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26980774/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26922037/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26754058/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26718096/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26632869/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26528331/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26527952/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26522661/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26433766/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26385210/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26233863/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26192349/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26186655/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26074317/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26071633/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26017749/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25995739/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25970700/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25907232/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25885871/;%20https:/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25875025
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25861286/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25819754/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25440725/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25174925/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25160298/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24938457/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24606514/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24573394/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23565633/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21966153/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21655536/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21491821/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21235122/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21146831/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20191894/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19295000/
https://www.intechopen.com/search?term=serban

