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REZUMAT
INVĂŢĂMÂNTUL FARMACEUTIC LA UNIVERSITATEA 

DE ȘTIINȚE FERENC JÓZSEF ÎNTRE ANII 1872-1919

Volumul cuprinde istoricul învăţământului farmaceutic al Universităţii de Știinţe Ferenc 
József din Kolozsvár (Cluj), începând cu anul fondării 1872 până în ultimul an universitar 
1918/19.

Sunt prezentate cele mai importante dispoziţii referitoare la învăţământului farmaceutic apă-
rute înainte, respectiv după fondarea universităţii.

Sunt amintite și condițiile care premerg educației academice respectiv membrii comisiilor 
pentru verifi carea cunoștințelor la admiterea candidaților. 

În această perioadă pregătirea farmaciștilor s-a derulat în cadrul a două facultăți, la Facultatea 
de Matematică – Științele Naturii, respectiv la Facultatea de Medicină. Sunt prezentați profesorii 
precum și instituțiile celor două facultăți care au participat la educarea farmaciștilor, urmată de o 
scurtă biografi e și activitatea profesorilor. 

De asemenea sunt enumerate cursurile și lucrările practice susținute de studenți, numărul de 
ore și membrii comisiei de examinare a studenților din anii universitari I și II. În continuare, 
acest capitol prezintă Farmacia Universitară, fondată la Cluj în premieră pe plan național precum 
și a conducătorilor unității și a personalului angajat. 

Autorul urmărește numărul studenților la farmacie de la Universitatea de Științe Ferenc József 
din Cluj, în comparație cu numărul studenților de la celelalte facultăți, în raport cu numărul 
studenților din Budapesta. Un capitol separat este dedicat ordinului din 1895, referitor la numă-
rul studenților de farmacie de sex feminin și de numărul farmacistelor cu diplome. În această 
perioadă 18 studente au primit diplome de farmacist.

Absolvenții care au promovat cu succes au primit, după depunerea jurământului, gradația de 
Magister pharmaciae. Cei cu bacalaureat, care au dorit să obțină doctoratul, puteau să se înscrie 
pentru unul respectiv doi ani la Facultatea de Medicină, pentru a continua studiile. După pro-
movarea examenelor, respectiv după susținerea tezei, aceștia au primit titlul și diploma de doctor 
în domeniul farmaceutic. În perioada amintită, 66 de farmaciști au primit gradația de doctor, 
fi ecare dintre ei fi ind prezentați și enumerați cronologic cu datele personale și tema tezei, în ane-
xa 1. 

Într-un alt tabel sunt comparate, pe o perioada mai scurtă, numărul și procentul persoanelor 
care au obtinut diplomă de farmacist respectiv doctor în domeniul farmaceutic la Cluj comparat 
cu Budapesta.

La Universitatea de Științe Ferenc József studenții s-au organizat în asociații. Membrii 
asociaților au sprijinit colegii cu venitul mai mici, au înfi ințat fundații, au organizat întruniri. Au 
fost acordate burse nu numai celor săraci, ci și studenților cu performanțe deosebite, burse asigu-
rate în special de Institutul de Chimie. Studenții de farmacie au participat mai cu seamă la elabo-
rarea proiectelor anuale din domeniul chimiei.

Un capitol separat este consacrat farmaciștilor absolventi la Cluj care au obținut performanțe 
deosebite pe plan profesional sau în alte domenii.

Ultimele două capitole se concentrează asupra refugiului unora dintre cadrele universitare și 
studenți în 1919 și stabilirea lor la Szeged. Sunt evidențiați acei studenți, care și-au început stu-
diile la Cluj, care nu au reușit să susțină ultimele examene sau chiar nu au putut fi naliza studiile 
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din cauza serviciului militar. Într-un tabel sunt cuprinși farmaciștii absolvenți la Szeged, originari 
din Ardeal, care s-au întors acasă, aratând și locul lor de muncă.

Volumul este completat de două anexe. Anexa 1 arată farmaciștii care au obținut titlurile de 
doctor în Cluj. Anexa 2 conține tabelul nominal a 1092 de farmaciști care au obținut diplomele 
la Cluj. Autorul a folosit mai mult de o sută de referințe bibliografi ce, unele dintre ele fi ind do-
cumente de arhivă. Volumul mai cuprinde și portretele unor profesori care au contribuit la in-
struirea farmaciștilor la Cluj, precum și coperțile unora dintre teze de doctorat.

(Tradus de Varga Erzsébet)




