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Educaţie 

 

1985 – 1989 Liceul de Matematică-Fizică “C. D. Loga” Timişoara - Diplomă de bacalaureat 

1989 – 1995 Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara – Diplomă de Doctor-Medic 

1993  Stagiu de Medicină Internă, Heidelberg – Germania 

1996 – 1997 Stagiatura de Medicină Generală 

1997 – 2002 Rezidenţiat în Oncologie Medicală, Timişoara 

2002   Medic specialist oncologie medicală 

2004  Doctor în Medicină "Magna cum laudae" 

2008   Medic primar oncologie medicală 

 

 

Experienţă 

 

din oct. 2011 CONFERENTIAR LA DISCIPLINA DE SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ ŞI ONCOLOGIE 

  GENERALĂ, UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TIMIŞOARA 
din oct. 2009 MEDIC PRIMAR ONCOLOGIE MEDICALĂ, CENTRUL DE ONCOLOGIE ONCOHELP 

  TIMIŞOARA 

 activitate clinică zilnică 

 activitate didactica universitara 

2009- 2011 Sef lucrari la Disciplina de Semiologie chirurgicala si oncologie generala, UMF Timişoara 

din oct. 2008 MEDIC PRIMAR ONCOLOGIE MEDICALĂ, CLINICA ONCOMED, TIMIŞOARA 

 activitate clinică zilnică 

 cercetare clinică - investigator principal / subinvestigator în studii clinice de faza II şi III 

2004 - 2008 Medic specialist oncologie medicală, Clinica Oncomed Timişoara  

2003 - 2004 Medic specialist oncologie medicală, Clinica de Chimioterapie, Spitalul Municipal Timişoara 

1999 - 2009 Asistent universitar la Disciplina de Imunologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara 

 activitate didactică, lucrări practice şi cursuri, în limbile română şi engleză 

 cercetare fundamentală în domeniul imunologiei şi biologiei moleculare 

2000 - 2004 Cercetare doctorat “Mecanisme imunopatogene mediate celular în bolile autoimune tiroidiene” 

1997 - 1999 Preparator universitar la Disciplina de Imunologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara 

1997 - 2002 Medic rezident Oncologie Medicală, Clinica de Chimioterapie, Spitalul Municipal Timişoara 

1995 - 1996 Medic stagiar, Spitalul CFR Timişoara 

1999 - 2001  Redactor la “Lumea Medicală”, publicaţie a Casei de Asigurări de Sănătate Timiş 

 



 

 

Publicaţii 

 

 1 monografie medicală - prim autor 

 6 monografii medicale - coautor 

 2 cursuri universitare - coautor 

 2 manuale de lucrări practice - coautor 

 2 articole in extenso în revistă cu factor impact 

 3 articole in extenso în revistă naţională citată PubMed 

 13 articole in extenso în reviste ale centrelor medicale tradiţionale 

 3  articole in extenso în revistă fără citare PubMed 

  3 conferinţe la manifestări naţionale cu participare internaţională  

  5 lucrări publicate în volum conferinţă naţională 

 20  lucrări publicate în volum conferinţă naţională cu participare internaţională  

 16  lucrări publicate în volum conferinţă în străinătate  

 2  lucrări prezentate la manifestări în străinătate  

 2  lucrări prezentate la manifestări naţionale  

 

 

Apartenenţa la asociaţii profesionale  

 

 Societatea Naţională de Imunologie (SNI) 

 Societatea Naţională de Oncologie Medicală din România (SNOMR) 

 European Society of Medical Oncology (ESMO) 

 American Society for Clinical Oncology (ASCO) 

 

 

Premii şi distincţii 

 

2004 "Magna cum Laudae" pentru teza de doctorat  

  “Mecanisme imunopatogene mediate celular în bolile autoimune tiroidiene” 

2006 "William Cunliffe Award" la Congresul european de dermatologie (EADV) - Londra 

 

 

Granturi şi studii clinice 

 

 director de proiect grant - FOR063 - 2005-2006 

 membru în colectiv grant - CEEX1517 - 2006-2008 

 director de dezvoltare al proiectului "Dezvoltarea unui centru de oncologie în Timişoara" 

 membru în colectivul de cercetare a numeroase studii clinice încheiate şi în desfăşurare 

 

 

Organizare manifestări naţionale  
 

28 - 30.10.1998 A XXVII-a Conferinţă Naţională de Imunologie, Timişoara 

 

 

 

 

 

Timişoara, 01.08.2017       Dr. Şerban Mircea Negru 


