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Tema tezei in
l. română
Tipurile constitutionale ale
sistemului limfatic
Variabilitatea boltii piciorului
in raport cu tipul
constitutional la barbati si
femei
Particularități anatomofunctionale ale aparatului
valvular al inimii omului
Particularităţile morfometrice
şi morfologice ale arterei
carotide comune în funcţie de
origine și nivelul de bifurcație
Modificările morfofuncționale
ale piciorului în diabet zaharat
Planseul pelviperineal in
aspect morfoclinic.
Anatomia variabilități arterei
vertebrale și importanța
clinică
Variabilitatea anatomică
individuală a canalului
mandibular
Aspectul morfo-functional al
conexiunilor nervilor trigemen
și facial.
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Tema tezei in
l. engleză
Tipes constitutional of
lymphatic system

Variability in the foot arches
types degending on
constrytional men and women
Anatomical and functional
characteristics of the valvular
apparatus of the human heart
Morphological and morfometrics
features of common carotid artery
according to the origin and level of
bifurcation

Morphological and functional
changes of diabetic foot
Morphological and clinical
study of the pelvic-perineal
floor.
The variability's anatomy of the
vertebral artery and its clinical
importance
Individual anatomical
variability of the mandibular
canal
Morpho-functional aspect of
Trigeminal and Facial nerve
connections

