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BURSA/ PREMIU 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA” 

BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE FARMACIE 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ISTORIA FARMACIEI (SRIF) 

Str. Traian Vuia 6, Bucureşti, Cod Poştal 020956, Tel-Fax: +4-021-3114857; 

Cod Fiscal 4879566; e-mail: farma_srif@yahoo.com    website: www.srif.eu 

 

REGULAMENT  

pentru  atribuirea  

Bursei (Premiului) de Excelenta „Conf.  Dr. Farm. Zisi St. Fârsirotu”, pe baza 

unui dosar academic excelent de Istoria Farmaciei, unui student al Facultății 

de Farmacie din cadrul UMF „Carol Davila” din București, în perioada de 

studii universitare. 

 

 SCOPUL BURSEI. Cultivarea si dezvoltarea la studenti a interesului 

pentru istoria farmaciei romanesti si  a capacitatii de apreciere a locului 

farmaciei si farmacistului in ameliorarea conditiilor de viata si a sanatatii 

poporului roman, de-a lungul timpului; 

 Cultivarea si dezvoltarea la studenti a dragostei fată de profesia de 

farmacist, precum si cultivarea valorilor care-l anima in indeplinirea 

rolului sau umanitar. 

 Cunoasterea de către studenti a contributiei părintelui Colectiei de 

Istoria Farmaciei „Conf.  Dr. Farm. Zisi St. Fârsirotu” la crearea si 

dezvoltarea Colecției, precum și a disciplinelor de Istoria Farmaciei si de 

Organizare farmaceutică, actualmente Legislație, Management si 

Marketing Farmaceutic, Istoria Farmaciei. 

 

În mesajul adresat studentilor din partea Familiei Fârsirotu (Profesor 

Mihaela Fîrșirotu, Ph.D) se spune: Scopul acestei Burse anuale este de a 

recunoaste si în acelasi timp de a încuraja la STUDENTUL de la FARMACIE, 

TREI CALITĂTI CRITICE, care conduc la EXCELENTĂ:  

CAPACITATEA DE A VISA, PERSEVERENTA si PASIUNEA 

. 

1. CONDITII DE ATRIBUIRE A BURSEI 
      Bursa/Premiu va fi atribuita la începutul anului III de studii universitare, 

respectiv, luna Octombrie  Semestrul 5, pe baza a doua criterii: 

 Calitatea dosarului academic general al studentului, până la data 

evaluarii dosarului; (pondere 50%): în perioada parcursă, studentul s-a 

achitat corespunzător de obligațiile de învățământ prevăzute în Carta 

Universitară; a promovat toate examenele în sesiunile semestriale, de vară 

și de iarnă, inclusiv luna Septembrie; nu a manifestat un comportament 
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necivilizat și nu a fost pedepsit pentru fapte comise în comunitatea 

universitară sau în afara comunității; 

îndeplinește Condițiile de lucru înscrise la punctul 4, respectiv, a studiat 

în Colecția „Conf. Dr. Farm. Z. St. Fârșirotu”; a participat ca autor la 

manifestări științifice (sesiuni ale Cercurilor studențești, în sesiuni ale 

SRIF sau alte manifestări), cu lucrare/lucrări de istoria farmaciei; 

 Se va avea în vedere Perseverența și pasiunea studentului pentru 

istoria Farmaciei 

 Calitatea lucrarii prezentate de catre student comisiei de evaluare, 

(50%), după un barem elaborat de Comisia de Evaluare și acceptat de 

către donator.  

 Studentul poate sa-si aleaga un subiect in cadrul temelor de cercetare propuse 

de catre Societatea de Istoria Farmaciei în anul universitar în curs, pentru scopul 

propus si anume: 

a) Patrimoniul cultural farmaceutic local si national. Identificare, Promovare, 

Valorificare.  

Un accent deosebit se va pune, in conditiile actualei burse/premiu, asupra: 

studiului bazei documentare de Istoria Farmaciei lasata mostenire Facutatii si 

Universitatii noastre de catre Conf. Dr. Zisi St. Farsirotu, si a identificarii si 

evaluarii valorilor de patrimoniu farmaceutic istoric în Colectia de Istoria 

Farmaciei „Conf.  Dr. Farm. Zisi St. Fârsirotu”, Facultatea de Farmacie din 

Bucuresti;  

b)Istoria Farmaciei-Stiinta Umanista-mijloc de modelare a caracterului 

umanitar al studentului, farmacistului si asistentului de farmacie; 

c) Farmacia și farmacistul in evolutie: trecut, prezent, viitor; Rolul 

farmacistului in viitor, in conditiile industrializarii masive a prepararii 

medicamentului. Interferente culturale, istorice si academice. Tendinte, 

previziuni si obiective”. 

 

 

3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

 

 Aplicarea din partea studenților, în prima lună a semestrului când se 

predă Istoria Farmaciei, prin depunerea la Disciplină a unui Proiect 

(propunere temă, obiective, materiale de studiu și metode, ipoteze de 

lucru) și delimitare subiect, sub îndrumarea cadrelor didactice), 

 Depunerea lucrării la Comisia de Evaluare după cel puțin trei semestre 

(un an și jumătate) de cercetare, respectiv începutul anului III, luna 

Septembrie, Semestrul 5 de studii universitare, pentru studenții care 

optează pentru Istoria Farmaciei în Anul I, semestrul 2 universitar. 
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Pentru studenții din anul III, 2011/2012 și 2012/2013, se mențin 

criteriile din Regulamentul anterior: depunerea lucrărilor  până la 

sfârșitul anului universitar, respectiv 1 Septembrie anul în curs. 

 

  4. CONDITII DE LUCRU: 

 Desfăsurarea de activităti de cercetare sub îndrumarea unui cadru didactic, 

cu grupuri de până la 5-6 studenti concomitent, în Colectia Facultătii cât 

si în afara Colectiei, pentru completare si corelare a datelor istorice, 

 Desfăsurarea unor activităti specifice în afara Facultătii, (vizite la muzee, 

expozitii, alte colectii etc.);  

 participarea concurenților, cu lucrare, la manifestări stiintifice din 

domeniul istoriei științei în general, istoriei farmaciei în particular, la 

sesiunile Cercurilor studențești, la Academia Română – Comitetul Român 

de Istoria si Filozofia Știintei si Tehnicii, CRIFST), la sesiuni de 

comunicări stiintifice programate anual, lunar, bilunar sau trimestrial la 

Societătile de Istoria Medicinei si Farmaciei, în limita timpului disponibil. 

 

5. EVALUAREA LUCRĂRILOR  
De comun acord cu Decanul Facultății, Prof. Dr. Farm. Dumitru 

Lupuleasa si a recomandărilor ofertantului bursei, lucrările vor fi evaluate de o 

Comisie formată din 7 persoane: 

- Prof. Dr. Farm. Ileana Chirită, Profesor Consultant, 

- Prof. Dr. Farm. Ana Carată – Prof. Univ. Consultant, Presedinte de 

onoare SRIF, 

- Președintele SRIF (în calitate de gestionar al Bursei), Conf. Dr. Farm. 

Adriana-Elena Tăerel, 

- Fizician Vladimir Fârsirotu, reprezintă donatorul, Familia Fârsirotu, 

- Conf. Dr. Farm. Valentina Soroceanu, sef Disciplină, Ist. Farm., 

- Conf. Dr. Farm. Lăcrămioara Popa, Membru Consiliul Facultătii, 

- Asistent univ. Dr. Emilia Stancu, Dr. Farm., cu preocupări deosebite în 

domeniul Istoriei Farmaciei. 

Comisia îsi va fixa un program de lucru pentru evaluarea tuturor lucrărilor 

depuse în conditiile prezentului Regulament.  

Comisia de Evaluare va avea în vedere condițiile de lucru prevăzute în 

acest Regulament și în Barem, la punctul 4. 

 6. ACORDAREA  SI DIFUZAREA BURSEI/PREMIULUI 

    1. Bursa/Premiul, în valoare de 1000 euro pe an, se acordă în prezența 

studenților, Comisiei de Evaluare și Decanului, sau un delegat al său, în cadrul 

unui Moment festiv, în limita timpului studenților.  

    2.  Lucrarea premiata va fi difuzată într-o revistă a farmaciștilor și va 

putea fi prezentata public la una din sesiunile stiintifice ale SRIF, ale anului 

academic în curs. 
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    3.  Premiul se acordă unui student o singură dată, după minimum  un an 

și jumătate de cercetare (3 semestre) în istoria farmaciei. 

    4. Se doreste  de catre Familia Farsirotu ca in cadrul utilizarii si 

difuzarii acestei lucrari, in articole, comunicari, sau ca baza a unei cercetari 

ulterioare (lucrare de licenta, doctorat etc.), sa se mentioneze suportul financiar 

si moral, oferit de Bursa/premiu de Excelenta „Conf.Dr.Zisi St. Farsirotu”,cu 

indicarea anului in care a fost obtinuta bursa. 

7. Condiții și Cerințe particulare anului 2013 

Având în vedere modificarea planului de învățământ începând cu anul 

universitar 2011/2012, respectiv includerea Istoriei farmaciei în Programul 

anului I, semestrul 2 (nu în semestrul 6), Istoria farmaciei se predă concomitent 

la anul I, și la anul III, în anii universitari 2011/2012 și 2012/2013. 

Bursa se acordă integral unui student, o singură dată;  

Ii incurajam pe toti studentii care au elaborat lucrari  pentru acest concurs 

sa continue activitatea de cercetare în domeniul Istoriei Farmaciei, atât pe tema 

aleasa in cadrul acestui concurs, cit si pe alte teme, in vederea elaborarii de 

lucrări   stiintifice, comunicări la manifestări stiintifice de profil, a lucrării de 

diplomă si chiar a tezei de doctorat.  

Prin acest Premiu/ Bursă si prin munca depusă în comun de către cadrele 

didactice si studenti, dorim să asigurăm continuitatea si finalitatea cercetărilor, 

spre beneficiul participantilor la această activitate, al Istoriei Farmaciei in 

special si al sectorului  farmaceutic, in general. 

(Modificat în Noiembrie 2012, adnotat în Martie 2013 și transmis Comisiei de 

Evaluare pentru completări și modificări, după care, se va transmite Prof. 

Mihaela Fîrșirotu Ph.D. Prezentul Regulament se aplică studenților din anul I 

care se înscriu la Concurs pentru Bursa de excelență„Conf. Dr. Farm. Z. St 

Fârșirotu”,începând cu anul universitar 2011/2012).  

(Martie 2013, Prof. Univ. Ana CARATĂ) 

 


