UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
ŞCOALA DOCTORALĂ U.M.F. CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR. 5
adoptată în şedinţa din data de 13 aprilie 2021
În baza prevederilor art. 15 din H.G. 681/2011, Legii 1/2011, Cartei U.M.F.
Craiova, Regulamentului Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova
CONSILIUL ŞCOLII DOCTORALE U.M.F. CRAIOVA
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1
Se aprobă cererile depuse de următorii studenţi - doctoranzi privind
întreruperea studiilor universitare de doctorat: POPESCU V. ADELINATAMARA (MIHĂILESCU) - 18 luni începând cu 1.04.2021, ICĂ I.
ALEXANDRU- 24 de luni începând cu 1.04.2021.
Art. 2
Se aprobă cererile depuse de următorii studenţi - doctoranzi privind
schimbarea temei tezei de doctorat: POPA-ION A. DENISA-ANCUŢA.
Art. 3
Se aprobă cererile depuse de următorii studenţi-doctoranzi privind
prelungirea studiilor doctorale: ŢAPU M. FLORIN CRISTIAN - 6 luni începând
cu 01.04.2021.
Art. 4
Se aprobă solicitările de acordare a perioadei de graţie de 2 ani pentru
finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat începând cu data de 01.04.2021,
pentru următorii studenţi-doctoranzi: DRĂGAN N.V. IRINA, BONDOC V.
EDUARD NICUŞOR, ARSENIE G. CRISTIAN COSMIN.
Art. 5
Se aprobă cererea depusă de studentul - doctorand ANCA C. ALIN
GEORGE privind încetarea relaţiei contractuale cu conducătorul de doctorat.
Art. 6

Se aprobă calendarul pentru concursul de admitere la studiile universitare
de doctorat - sesiunea Septembrie 2021; cifra de şcolarizare pentru anul universitar
2021 – 2022, locuri cu taxă, cetăţeni români, UE şi SEE; cifra de şcolarizare pentru anul
universitar 2021 – 2022, locuri cu taxă – cont propriu valutar, cetăţeni non UE; taxele de
şcolarizare la studiile universitare de doctorat pentru anul universitar 2021-2022 şi
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studiile universitare de
doctorat în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

Art. 7

Se aprobă constituirea Comisiei de dezvoltare curriculară, calitate şi etica
cercetării la nivelul Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova, componenţa şi atribuţiile acesteia.

Art. 8

Se aprobă desemnarea domnului Geani POPESCU în calitate de
responsabil cu riscurile.
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