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Istoric și misiune 

 
Școala Doctorală de Științe biomedicale a fost înființată în anul 2019, de Prof. univ. dr. 

Aurel Nechita, conducător de doctorat în cadul IOSUD București din 2005, căruia i s-au alăturat 
trei membri proveniți din alte 3 Școli doctorale din domeniul Medicină: Prof. univ. dr. Dorel 
Firescu (Craiova), Prof. univ. dr. Alin Laurențiu Tatu (Brașov) și Prof. univ. dr. Anamaria    Ciubară 
(Oradea), în prezent ajungându-se la 15 conducători de doctorat, alte 4 cadre didactice titulare la 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi având dosarele de abilitare în diferite etape ale 
procesului de abilitare în anul 2022 și 123 de studenți doctoranzi. Misiunea școlii doctorale este 
reprezentată, alături de consolidarea cercetării științifice medicale, de crearea unui mediu academic 
pentru inițierea și dezvoltarea unor programe de studii menite să contribuie la formarea 
profesională a studenților doctoranzi ca medici specialiști de valoare, obținând totodată un impact 
semnificativ asupra îmbunătățirii calității actului medical în beneficiul pacienților, cu implicații 
practice atât din punct de vedere diagnostic, terapeutic, cât și preventiv. Școala Doctorală de Științe 
biomedicale va oferi studenților fundamente teoretice, abilități și aptitudini speciale care le vor 
permite să își dezvolte gândirea critică și potențialul creativ, efectuând cercetări de mare calibru 
în cadrul științelor biomedicale, contribuind la avansarea științei, menținerea principiilor onestității 
intelectuale, cât și formarea unor lideri în domeniul de studiu Medicină. 

Strategie 
 

Strategia de bază a Școlii Doctorale de Științe biomedicale este reprezentată de facilitarea 
acesului studenților doctoranzi în laboratoarele Centrului de cercetare în domeniul Medico-
Farmaceutic, ale altor centre de cercetare disponibile din cadrul Universității “Dunărea de Jos” 
Galați, cât și în alte centre de cercetare, datorită colaborărilor conducătorilor de doctorat din cadrul 
Școlii Doctorale de Științe biomedicale cu mediul academic de la nivel național și international. 
Deasemenea, accesul studenților doctoranzi în cadrul sectilor clinice ale spitalelor cu care 
Facultatea de Medicină şi Famacie din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” Galați are încheiate 
protocoale de colaborare lărgește sfera cercetării, oferindu-i aprofundarea orientării clinice pe 
diferite specialități și imprimându-i un caracter practic aplicativ. Activitatea de cercetare este 
completată de activități de formare structurate, organizate de către şcoala doctorală în vederea 
dezvoltării carierei profesionale a tinerilor cercetători și specialiști din domeniul medical, prin 
studierea și cercetarea aprofundată a unor teme de interes științific de mare actualitate. 

Dinamica procesului strategic se realizează sub îndrumarea conducătorilor de doctorat, al 
cărui număr este în continuă creștere, ceea ce va duce la atragerea de noi studenți doctoranzi, unii 
selectați chiar din rândul rezidenților Centrului nostru universitar, dornici să-și aprofundeze 
cunoștințele teoretice și practice printr-o activitate susținută de cercetare interdisciplinară, cu 
respectarea principiilor deontologice și a normelor eticii cercetării științifice medicale. În acest 
sens, selecţia doctoranzilor respectă criteriile valorice bazate pe competenţele cognitive ale 
candidaţilor înscrişi la examenul de admitere. 

Întreaga strategie este centrată pe inovarea serviciilor medicale, diseminarea rezultatelor 
științifice obținute, la nivel național și internațional, precum și realizarea unui cadru competitiv de 
dezvoltare și instruire al resursei umane. 
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