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SCRISOARE DE RECOMANDARE

Îmi face o deosebită plăcere să recomand, prin această scrisoare, pe doctorul Iulian
Prutianu, student-doctorand în cadrul Școlii Doctorale a I.O.S.U.D. – Universitatea de Medicină și
Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, susținând astfel candidatura sa la poziția de membru în cadrul
Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat.
L-am cunoscut Iulian Prutianu în anul universitar 2018-2019, ca urmare a unei audiențe pe
care mi-a solicitat-o în calitatea mea de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat.
Absolvent al Facultății de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, și
rezident în specialitatea Oncologie în Centrul Universitar Iași, Iulian și-a manifestat interesul
pentru un program doctoral – motivat de o dorință profundă de cunoaștere și înțelegere a
mecanismelor care guvernează patologia tumorală malignă. După câteva alte discuții
constructive, s-a înscris și a promovat concursul de admitere la doctorat, pe un grant de
cercetare cu tema „Valoarea receptorului androgenic în patologia tumorală”, propus de mine în
sesiunea septembrie 2019.
Contactul direct în cadrul întâlnirilor de lucru a relevat faptul că Iulian are o gândire
analitică și integrativă, dezvoltată consecutiv preocupării sale constante pentru o formare
profesională solidă. Am remarcat capacitatea de a asocia elementele cu aplicabilitate clinică,
construind permanent conexiuni între patogenie, diagnostic și tratament, precum și empatia
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intrinsecă față de pacienții pe care îi are în grijă. Iulian are o mare putere de muncă, amplificată
de ambiție constructivă, și este mereu în căutarea de noi provocări.
Iulian este o persoană deschisă, asumându-și responsabilități și dovedind excelente
abilități de comunicare și relaționare. Iulian are o educație bine definită, principii și valori etice
clare, o modestie nativă, este entuziast și optimist, cu o mare disponibilitate de a ajuta sau
susţine pe cei din jur. În calitate de student-doctorand, a contribuit la promovarea și organizarea
tuturor acțiunilor Școlii Doctorale, fiind un excelent liant între Consiliul Școlii Doctorale și colegii
săi doctoranzi.
Interesul pentru cercetarea științifică este demonstrat prin rezultatele obținute pe
parcursul anului I de studii doctorale, prin progresul înregistrat până în prezent în proiectul de
studiu doctoral, prin implicarea în alte proiecte și studii de cercetarea coordonate de
Universitatea noastră și Institutul Regional de Oncologie, prin participarea constantă la congrese
naționale și internaționale, precum și prin activitatea de diseminare a rezultatelor, concretizată
prin articolele publicate.
Consider că Iulian Prutianu este un candidat foarte potrivit pentru poziția de membru, ca
student-doctorand, în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, activitatea, opiniile și
atitudinea sa putând contribui la creșterea calității programului de studii doctorale, pentru
următorul mandat.
Pentru orice alte informaţii suplimentare, vă rog nu ezitaţi să mă contactaţi.
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