
Profesor universitar emerit dr. Seres-Sturm Ludovic,  

S-a stins din viaţă la 82 de ani, distinsul prof.univ. dr. Seres-Sturm 

Ludovic,  cel  care  continuând opera începută de Prof.dr  Maros  Tiberiu,  a 

conturat  şi  consolidat  învătământul  anatomic  târgumureşan  la  noi  cote 

valorice  pe  plan  naţional  şi  internaţional,  dând  învăţământului  medical 

târgumureşan un fundament temeinic şi binemeritat.

Seres-Sturm Ludovic s-a născut la 21 august 1931 în localitatea Brad 

din jud.Hunedoara. După absolvirea şcolii primare,secundare pe meleagurile 

natale, şi liceale la Colegiul Bethlen din Aiud (1942-1950), devine student al 

Facultăţii de Medicină din Tg.Mureş pe care o absolvă în 1956 cu media 10. 

Timp de 2 ani, între 1956 şi 1958 este medic stagiar şi  medic consultant 

ftiziochirurg  la  Sanatoriul  TBC  Brad,  iar  din  1958  ajunge  prin  concurs 

asistent la IMF Tg.Mureş,catedra de Anatomie umană (după ce în perioada 

1952-1956, în anii studenţiei a fost preparator universitat titular în această 

catedră).

Între 1959-1960, respectiv 1960-1962 este şi medic secundar chirurg 

şi medic secundar la ortopedie. În 1962 devine medic specialist chirurg, iar 

în 1966 devine şef de lucrări suplinitor şi în 1969 şef de lucrări titular la 

Anatomie. În 1967 obţine titlul de Doctor în Medicină iar în 1972 devine 

Conferenţiar universitar.

Din 1985 este  şef  de catedră,până la  pensionare,  iar  din 1990 este 

profesor titular, conducător de doctorat, coordonatorul cercurilor ştiinţifice 

studenţeşti,  iar  între  anii  1996-2000  este  prorector  didactic,  membru  al 
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Senatului UMF şi al Consiliului Profesoral şi membru în Consiliul Naţional 

de Finanţare a Învăţământului Superior.

În  toată  acestă  perioadă  domnul  prof.  Seres-Sturm  Ludovic  a  dat 

dovadă  de  un  excelent  simţ  didactic,  fiind  preocupat  în  permanenţă  de 

modernizarea  învăţământului  anatomic.  Cursurile  sale  s-au  caracterizat 

printr-o înaltă ţinută universitară. Activitatea sa, atât în cadrul facultăţii de 

medicină cât şi în cea de stomatologie a fost îndreptată spre buna integrare a 

învăţământului anatomic cu cercetarea şi practica medicală.

Este autor şi coautor a numeroase volume de Anatomie aplicată şi a 

coordonat,cu rezultate excelente,învăţământul  practic de anatomie.Pe linie 

ştiinţifică a elaborat în calitate de autor şi coautor peste 423 lucrări ştiinţifice 

şi didactice, care se remarcă prin originalitate, valoare ştiinţifică deosebită şi 

evidentă aplicabilitate practică. 

Din cele  423 lucrări  ştiinţifice  şi  didactice  (  publicate  în  perioada 

1956-2002 ) amintim:

 16 monografii şi tratate editate de edituri consacrate

 17 Cursuri Universitare de Anatomie şi Embriologie litografiate la 

UMF.Tg.Mureş şi Litografia Sibiu

 137 articole publicate în extenso în calitate de autor sau coautor în 

reviste autohtone şi internaţionale de prestigiu (1957-2001 )

 150 articole ştiinţifice prezentate la conferinţe, congrese  naţionale 

apărute în extenso şi rezumat în volumele de abstracte (1957-2004)

 83  comunicări  la  manifestările  ştiinţifice  locale,  publicate  în 

rezumat

A  participat  cu  regularitate,  cu  lucrări  valoroase,  la  Conferinţe, 

Simpozioane  şi  Congrese,  efectiv  cu  comunicări  la  29  Congrese 

Continentale:  Simpozioane  Internaţionale    de  Ştiinţe  Morfologice  (ex. 
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Canada, SUA, Mexic, Costa-Rica, Brazilia, China, Africa de Sud), Congrese 

Europene,  Panamericane,  41  lucrări  comunicate  la  manifestări 

internaţionale.  Tematicile  dezbătute  se  refereau  la  probleme  ştiinţifice  şi 

educative privind modernizarea învăţământului anatomic, curicula anatomiei 

clinice,  implementarea  învăţământului  de  anatomie  în  programele  de 

rezidenţiat chirurgical.

În lunga sa carieră academică  a fost evidenţiat pentru aceste realizări 

primind numeroase  recunoaşteri şi premii, printre care şi :

-Premiul „Gh.Marinescu” al Academiei Române pentru  pentru monografia 

„Regenerarea ficatului”,  în 1969 (în colaborare cu Maros Tiberiu).

-Membru corespondent, apoi titular al Academiei de Ştiinţe Medicale (1996)

-Doctor Honoris Causa al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu ( 1999).

-Corporaţia Academiei de Ştiinţe Ungare (1999 ).

-Worldwide hungarian Medical Academy (USA ).

-Recunoaşterea ştiinţifică internaţională  fiind :

o Expert al Federaţiei Internaţionale de Anatomie şi al Societăţii 

pentru asigurarea materialelor de învăţământ anatomic.

o Membru în Societăţile Internaţionale de Anatomie (Societatea 

panamericană  de  Anatomie  Clinică,  Societatea  Portugheză, 

Braziliană, Germană, Ungară, Franceză, etc

-Elogiat  şi  apreciat  cu   Diplome  de  onoare,  evidenţieri  din  partea 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, din partea Congreselor internaţionale şi 

naţionale,  fiind  membru  în  Comitetele  de  organizare  a  Congreselor 

Internaţionale de anatomie (perioada 1979-1988);

Participant activ în colectivele redacţionale ale revistelor de anatomie 

macro  şi  microscopică,  morfologie  normală,  unele  naţionale  şi  altele 

internaţionale, a revistei Universităţii de Medicină şi Farmacie Tg.-Mureş, a 
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cărei  noi  denumire  a  anticipat-o  cu  mulţi  ani  înainte  (Acta  Medica 

Marissiensis). 

 

D-l  prof.Seres-Sturm  Ludovic  a  desfăşurat  o  activitate  deosebită, 

meritorie, în toate domeniile de activitate, dovedind spirit de iniţiativă,multă 

pricepere,înaltă competenţă profesională,elan şi putere de muncă şi un înalt 

simţ practic la îndeplinirea multiplelor sarcini care i-au revenit.

Cadrele  didactice,  studenţii  şi  întregul  personal  al  UMF 

Tg.Mureş aduc un ultim şi pios omagiu domnului profesor dr.Seres-Sturm 

Ludovic şi transmit sentimente de compasiune familiei îndoliate, păstrându-i 

o neştearsă amintire.

Senatul şi Conducerea academică a Universităţii de Medicină şi 

Farmacie din Tg.Mureş
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