
 
 

 
 
 
 
 
 

In atenția studenților doctoranzi anul I, 
 

Cursurile și lucrările practice din cadrul Modulului de biostatistică pentru studenții doctoranzi se vor 

desfășura la sediul Disciplinei de Informatică Medicală și Biostatistică din cadrul Facultății de Medicină a 

UMF “Carol Davila” București, bulevardul Eroii Sanitari, nr.8, sector 5, după cum urmează: 

- Perioada 22 ianuarie 2018– 16 februarie 2018– 150 studenți doctoranzi, câte 50 studenți per modul. 

- Perioada11 iunie 2018 – 22  iunie 2018 - 100 studenți doctoranzi, câte 50 studenți per modul. 

 

Perioada 22 ianuarie 2018– 16 februarie 2018: 

Modulul I – Perioada 22-26 ianuarie 2018 

Grupa 1 – LP orele 14-16 (25 locuri) 

Grupa 2 – LP orele 18-20 (25 locuri) 

Curs orele 16-18 într-un amfiteatru din cadrul UMF “Carol Davila” care va fi anunțat săptămânal  

 

Modulul II – Perioada 29 ianuarie-02 februarie 2018 

Grupa 3 – LP orele 14-16 (25 locuri) 

Grupa 4 – LP orele 18-20 (25 locuri) 

Curs orele 16-18 într-un amfiteatru din cadrul UMF “Carol Davila” care va fi anunțat săptămânal  

Modulul III – Perioada 05-09 februarie 2018 

Grupa 5 – LP orele 14-16 (25 locuri) 

Grupa 6 – LP orele 18-20 (25 locuri) 

Curs orele 16-18 într-un amfiteatru din cadrul UMF “Carol Davila” care va fi anunțat săptămânal  

 

La finalul fiecarei sesiuni, studenții doctoranzi care au participat la cursuri pot sustine examenul 

de final.  

Înscrierile se vor face pe adresa informatica@umfcd.ro, unde se vor specifica: numele si 

prenumele, specialitatea, coonducătorul ştiinţific şi grupa în care se doreşte, după regula ”primului sosit”, 

până la completarea tuturor locurilor pentru un modul.  

Pentru orice nelămurire trimiteți mesaj pe informatica@umfcd.ro.  

 

Vă doresc mult succes, 

 

Conf.univ.dr.Luminița Iliuță 

Șef disciplină Informatică Medicală și Biostatistică 

UMF "Carol Davila", București 

 

UMF „CAROL DAVILA” BUCURESTI  

B-dulEroii Sanitari Nr.8 

sector 5, Bucureşti 

Telefon/fax: 021/318.08.62 
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