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ANUL DE STUDII: I
PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE (2 semestre)
Se efectuează conform planului de învăţământ si al planului de cercetare stiintifica
propus, dupa cum urmeaza. Programul de studii doctorale ale SDDM al UTM, se imparte in
programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate in anul I si programul de
cercetare stiintifica din anul II si III al studiilor doctorale. Anul IV este rezervat redactarii si
sustinerii tezei de doctorat.
Evaluarea activităţii desfăşurate la disciplinele din planul de invatamint, se
efectuează în cadrul sesiunilor de examen iar rezultatele evaluărilor se apreciază printr-un
sistem de notare admis/respins, urmate de acordarea creditelor conform planului de
învăţământ, doctoranzilor declaraţi admişi.
La sfirsitul anului I al studiilor universitare de doctorat, studentul doctorand prezintă
proiectul de cercetare al tezei de doctorat, bazat pe un plan de cercetare stabilit impreuna
cu conducatorul de doctorat. Acesta se susţine în prezenţa unei comisii din care face parte
conducătorul de doctorat şi încă cel puţin 2 membri ai Consiliului Şcolii Doctorale de
Medicină şi/sau Comisiei de Indrumare. Rezultatele sustinerii proiectului de cercetare vor fi
consemnate dupa sistemul insuficient, bine si foarte bine.
Cei care vor obtine calificativul foarte bine, vor trece in anul II iar cei care vor obtine
un alt calificativ vor repeta sustinerea proiectului peste o luna. Cei care nu obtin nici la acest
al doilea examen calificativul de foarte bine, vor fi considerati respinsi si vor primi o
adeverinta privind efectuarea primului an de studii doctorale, considerindu-se doctoratul
nefinalizat.
Cursurile vor fi sustinute de cadrele didactice conducatori de doctorat ai Scolii
Docatorale Domeniul Medicina precum si de cadre didactice asociate specializate, titulari ai
Universitatii Titu Maiorescu sau conducatori de doctorat din alte universitati din tara sau din
strainatate.
ANUL DE STUDII II, III si IV, PROGRAMUL DE CERCETARE STIINTIFICA.
Programul de cercetare stiintifica se bazeaza pe planul de cerfectare stiintifica
intocmit in cadrul proiectului de cercetare al tezei de doctorat sustinut la sfarsitul primului
an de doctorat.
La sfirsitul anului II, examenul final se va desfasura pe baza unui rezumat al partii
generale al tezei de doctorat.
La sfirsitul anului III, examenul final se va desfasura pe baza unui rezumat al partii
speciale a tezei de doctorat.
Intreaga activitate a doctorandului pe parcursul anilor de studii doctorale, va fi
consemnata in planul de dezvoltare individuala, care este obligatoriu si reprezinta oglinda
acestei activitati, pina in momentul sustinerii tezei de doctorat.
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Conducatori de doctorat :
 Acad. Prof. Dr. Irinel Popescu
 Prof. Univ. Dr. Florin Dan Ungureanu
 Prof. Univ. Dr. Daniel Cochior
 Prof. Univ. Dr. Cristiana Tanase
 Prof. Univ. Dr. Niculescu Marius
 CS I Simona Dima

Programul de Studii Doctorale al
Scolii Doctorale Domeniul
Medicina – UTM
Ciclul de Studii: 2018-2022

Locuri disponibile :
3 locuri
3 locuri
2 locuri
2 locuri
5 locuri
5 locuri

Profesori asociati :
 Prof. Univ. Dr. Christoph Zielinski
 Prof. Univ. Dr. Tocat Iaman
 Prof. Univ. Dr. Richard Satava
 Conf. Univ. Dr. Camelia Petrescu
 Prof. Univ. Dr. Titi Paraschiv
 Conf. Univ. Dr. Roxana Sandulovici
Secretar stiintific :
 Asist. Univ. Drd. Moldovan Cosmin
ANUL DE STUDII: II– IV
PROGRAMUL INDIVIDUAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ (4 semestre)
Nr. Crit.
1.
2.

3.

4.

ACTIVITATI OBLIGATORII INSCRISE IN PLANUL DE STUDII DOCTORALE
Susţinerea raportului privind progresul programului de cercetare la interval
de cel putin 12 luni, cel puţin 1 raport anual.
Publicarea, ca prim autor, a 2 articole în relaţie directă cu proiectul de
cercetare din doctorat (unul pentru fiecare an de studiu) in reviste cu
recunoastere stiintifica, la alegere un articol ISI sau doua articole in reviste
CNCSIS B+, indexate BDI.
Participare la 3 conferinţe/congrese din ţară/ străinătate cu lucrari în
relaţie directă cu proiectul de cercetare, dintre care una sub forma de
poster sau prezentare orala.
Participare la toate activităţile ştiinţifice organizate de Şcoala doctorală.

RAPOARTE :
 An 1
Susţinerea proiectului de cercetare al tezei de doctorat in luna iulie 2018.
 An 2
Susţinerea raportului privind progresul programului de cercetare, care va cuprinde
unul dintre capitolele definitorii, aprofundat din partea generala a tezei de doctorat,
in luna mai 2020.
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An 3
Susţinerea raportului privind progresul programului de cercetare, care va cuprinde
unul dintre capitolele definitorii, aprofundat din partea speciala a tezei de doctorat,
in luna mai 2021.

PLANUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT AL FIECARUI DOCTORAND CUPRINDE:
 ANUL DE STUDII: I - PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII
UNIVERSITARE AVANSATE (2 semestre), conform planului de invatamint.
 ANUL DE STUDII: II– IV
 PROGRAMUL INDIVIDUAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ din ANUL II si III, (4
semestre), conform planului de activitati obligatorii, enuntat mai sus.
 Anul de studii IV este dedicat redactarii finale a tezei de doctorat si sustinerii
acesteia.
Obligatia fiecărui doctorand este de a ține legătura permanentă cu conducatorul de
doctorat și de a definitiva împreună cu acesta, în cursul semestrului I, al anului I,
universitar 2018 – 2019, tematica și titlul final, cuprinsul tezei de doctorat precum și
comisia de îndrumare compusă din alte trei cadre didactice, în afară de conducatorul tezei
de doctorat.

