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DEZVOLTARE DURABILĂ – EDUCAȚIE - COLABORARE 

O NOUĂ VIZIUNE



Conf. Dr. Cornelia Bala
Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca

Conf. Dr. Bogdan Timar
Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara

COORDONATORII CURSULUI
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Asist. Univ. Dr. Costela Șerban
Disciplina de Biostatistică a UMF „Victor 

Babeș” din Timișoara

LECTOR INVITAT
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O NOUĂ VIZIUNE
TEMATICĂ

Diabetes Science School își propune să le transmită participanților toate cunoștințele necesare 
desfășurării unei cercetări științifice medicale de cel mai înalt nivel, precum și diseminării 
rezultatelor (scrierea unui articol științific, redactarea unei teze de doctorat și conceperea unei 
aplicații pentru un grant de cercetare științifică):

Diabetes Science School are un caracter inovator și singular în peisajul medical românesc, fiind cel 
mai amplu eveniment de training în cercetarea științifică medicală organizat și suportat integral de 
către o societate științifică medicală din România pentru membrii săi.

METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

 STUDY DESIGN

 BIOSTATISTICĂ

MEDICAL WRITING 



CURSURI
INTENSIVE
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16 ORE DE 
TRAINING
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ȘTIINȚĂ – MEDICI TINERI - IMPLICARE
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FEEDBACK PARTICIPANȚI



FEEDBACK
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Nota 10 Nota 9

92%

8%

Acordați o notă
evenimentului, per ansamblu
(de la 1 - minim la 10 - maxim)



FEEDBACK
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În ce măsura credeți că
participarea la 
Diabetes Science School va 
influența practica dvs.?
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 5 – foarte mult
 4 – mult
 3 – neutru
 2 – puțin
 1 – foarte puțin sau deloc



FEEDBACK
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Ați recomanda unui alt coleg 
să participe la 
Diabetes Science School?

100% DA!



FEEDBACK
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Este una dintre cele mai bune
inițiative de până acum. 

Încep să înțeleg mai bine 
rezultatele studiilor și sunt
convinsă că mă va ajuta să

realizez și eu cercetare corectă și
relevantă.

Un eveniment care acoperă o nișă
pe care toată lumea o face, dar în
care nimeni nu te învață cum să

faci.



FEEDBACK
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Evenimentul nu poate primi decât
laude și mulțumiri. Apreciez șansa
oferită de a mi se explica în cel mai
practic mod posibil necunoscutele

acestui domeniu și sunt foarte
nerăbdătoare să particip la 

următoarele module.  

Simt că am avut o mare 
oportunitate să ajung aici

și consider că acest modul
mi-a deschis apetitul

pentru cercetare. 
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ORGANIZATORI

Societatea Română de 

Biostatistică și Metodologia

Cercetării Științifice Medicale
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