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Batâr, G. Certan, E. Lopotencu, T. Hacina; asist. univ.: A. Babuci, Z. Zorina,  L. Globa,  
 

ORDINEA DE ZI: 

1. Susținerea de către studenții anului VI a tezelor de licență. Facultatea Medicină nr.1 
 

N

/o N.p.p. stud. Grupa Cond. șt. 

Tema tezei in 

l. română 

Tema tezei in 

l. engleză 

1.  

Scrob 

Marina  M1036 

Globa 

Lilian – 

asist. univ. 

Tipurile constitutionale ale 

sistemului limfatic 

 

Tipes constitutional of 

lymphatic system 

 

2.  

Alkilic 

Korcan M1027 

Stefanet 

Mihail –  

prof. univ. 

Variabilitatea boltii piciorului 

in raport cu tipul 

constitutional la barbati si 

femei 

Variability in the foot arches 

types degending on 

constrytional men and women 

3.  

Caraus 

Veaceslav M1035 

Lopotencu 

Eugenia – 

conf. univ. 

Particularități anatomo-

functionale ale aparatului 

valvular al inimii omului 

Anatomical and functional 

characteristics of the valvular 

apparatus of the human heart 

4.  

Boicu 

Alina M1003 

Catereniuc 

Ilia – prof. 

univ. 

Particularităţile morfometrice 

şi morfologice ale arterei 

carotide comune în funcţie de 

origine și nivelul de bifurcație 

Morphological and morfometrics 

features of common carotid artery 

according to the origin and level of 

bifurcation 

5.  

Gragawi 

Yousef M1024 

Stefanet 

Mihail –  

prof. univ. 

Modificările morfofuncționale 

ale piciorului în diabet zaharat 

 

Morphological and functional 

changes of diabetic foot  

 

6.  

Goraș 

Mariana M1002 

Zorina 

Zinovia – 

asist. univ. 

Planseul pelviperineal in 

aspect morfoclinic. 

 

Morphological and clinical 

study of the pelvic-perineal 

floor. 

7.  

Josan  

Elena M1025 

Stefanet 

Mihail –  

prof. univ. 

Anatomia variabilități arterei 

vertebrale și importanța 

clinică 

The variability's anatomy of the 

vertebral artery and its clinical 

importance 

8.  

Puica 

Natalia M1018 

Catereniuc 

Ilia – prof. 

univ. 

Variabilitatea anatomică 

individuală a canalului 

mandibular 

Individual anatomical 

variability of the mandibular 

canal 

9.  

Bordian 

Olga M1033 

Lopotenco 

Eugenia – 

conf. univ 

Aspectul morfo-functional al 

conexiunilor nervilor trigemen 

și facial. 

Morpho-functional aspect of 

Trigeminal and Facial nerve 

connections 
 

 

Comisia pentru susținerea tezei de licență: 
 

PREȘEDINTE 

I. Catereniuc – șef catedră, dr. hab. șt. med., prof. univ. 
 

MEMBRII 

M. Ştefăneţ – dr. hab. șt. med., prof. univ. 

D. Batîr – dr. șt. med., conf. univ. 

T. Hacina– dr. șt. med., conf. univ. 

E. Lopotencu– dr. șt. med., conf. univ. 

G. Certan– dr. șt. med., conf. univ. 

A. Babuci– asist. univ. 


