1. Curriculum Vitae - Pop Ioan Victor
-1. DATE PERSONALE
-1.1. Vârsta: 65 ani
-1.2. Cetăţenia: română.
-1.3. Starea civilă: căsătorit.
-2. FORMAREA PROFESIONALĂ
-2.1. Studii:
-1971-1977, Facultatea de Medicină Generală, I.M.F. Cluj-Napoca.
-2.2. Traseu profesional:
-1977-1980, medic intern la grupa specialităţilor preclinice;
-1983, medic specialist - Medicină de laborator, Ordinul MS nr. 462/05.12.1983;
-1983, licenţă de utilizare a izotopilor radioactivi în medicină şi biologie;
-1993, medic primar - Medicină de laborator, Ordinul MS nr. 630/02.06.1993;
-1998, medic primar - Genetica si patologie genetica: Ordinul MS nr. 012/30.12.1998.
-2.3. Cariera didactică:
-1980-1982, Asistent-stagiar, Disciplina de Biologie celulară, I.M.F. Cluj-Napoca;
-1982-1990, Asistent universitar, Disciplina de Biologie celulară, I.M.F. Cluj-Napoca;
-1990-1997, Şef lucrări, Disciplina de Genetică, U.M.F. Cluj-Napoca;
-1997-2002, Conferenţiar, Disciplina de Genetică, U.M.F. Cluj-Napoca;
-2002-prezent, Profesor, Disciplina de Genetică, U.M.F. Cluj-Napoca.
-2.4. Titlul ştiinţific: Doctor în Ştiinţe Medicale, 1997, U.M.F. Cluj-Napoca, cu teza "Caracteristicile
morfologice şi funcţionale ale transportului apei prin membranenele celulare", sub conducerea Prof. Dr.
Gherghe Benga.
-2.5. Poziţia actuală: Profesor universitar, Director departament - U.M.F. Cluj-Napoca, Facultatea de
Medicină, Departamentul nr. 3 - Ştiinţe Moleculare, Disciplina - Genetică medicală.
-2.6. -Distincţia "Profesor Bologna" - 2011, ediţia a IV-a - acordată de Alianţa Naţională a
Organizaţiilor Studenţeşti din România, pentru prestaţia didactică.
-2.7. Vechime efectivă la locul de muncă actual: 38 ani.
-2.8. Limbi străine cunoscute: engleza.
-3. ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
-3.1. Publicarea de lucrări ştiinţifice: 93, dintre care 67 indexate ISI Thomson Reurter (autor/coautor).
-3.2. Publicarea de cărţi: 12 - prim autor/autor principal/coordonator şi 8 capitole în cărţi.
-3.3. Susţinerea de conferinţe: 9 - ca invitat, la manifestări ştiinţifice naţionale.
-3.4. Coordonare teze de doctorat: 28, din care 13 finalizaţi, 5 exmatriculaţi şi 10 în stagiu.
-3.5. Comisii de susţinere a tezei de doctorat: -190, din care i) referent de specialitate în 73 comisii (47
la alte universitati şi 26 la U.M.F. Cluj-Napoca); -ii) preşedinte comisii – 117.
-3.6. Referent publicaţii: articole - 57 (Acta Endocrinologica, Timişoara Medical Journal, Clujul
Medical, Romanian Journal of Laboratory Medicine); cărţi - 19.
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