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TEMATICĂ PENTRU CONCURS 

TEMATICĂ GENERALĂ 

Studii de obținere/ detecție/caracterizare a efectelor unor compuși biologic activi și aplicarea 
metodelor bioanalitice în științele vieții 

Principalele aspecte abordate   

Pentru tema propusă spre studiu se vor evidenția elementele care vor 

putea să fie incluse în dezvoltarea acesteia 

 Principii si tehnici de biochimie si biologie moleculară – metode 

spectrale, metode electroforetice, metode cromatografice, PCR, 

analize genetice, tehnici imunochimice, imunohistochimie, tehnici de 

extracție etc. 

 Studii care utilizează culturi celulare, animale de laborator, 

studii clinice folosite în cercetarea medicală 

 Analiza statistică a datelor. Alegerea testelor statistice după 

tipul variabilei analizate. 

 Noțiuni de  etică și deontologie a cercetării științifice în 

medicină.  

 Informarea si informația medicală. Nivelul dovezii și gradele ei de 

recomandare.  

 Principii de redactare a lucrărilor (articole, teze de doctorat, 

prezentări la conferințe) din domeniul medical. Plagiatul: 

legislatie, concept, metode de evitare. 

 Modalități de atragere de fonduri pentru finanțarea cercetărilor 

științifice 
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Note /Precondiții / Obs.:  

 experiențe anterioare în cercetări care utilizează principii și 

tehnici de biochimie/ biologie moleculara și celulară / toxicologie 

vor fi considerate un avantaj pentru selecția candidatului 

 limba engleză nivel avansat 

 capacitatea de a lucra în echipă și energie motivațională ridicată 
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