Schneider Francisc
(1933, Timișoara)
Medic, fiziolog, profesor și cercetător, autor de lucrări științifice, eseist, memorialist
Este elev timp de 4 ani la Liceul Izraelit. Studiază la Facultatea de
Medicină Timișoara unde obține diploma de medic în 1957. În
perioada 1957-1960 este medic de circumscripție la Certeze-Negrești
Oaș (ulterior devine cetățean de onoare al comunei). Între 1960-1998
este profesor de fiziologie la UMF (Universitatea de Medicină și
Farmacie) Timișoara. Din 1991 până în prezent este profesor de
fiziologie la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.
Este membru titular al Academiei de Științe Medicale și al Academiei
Europene de Științe și Arte, doctor honoris causa al Universității de Medicină și Farmacie
„Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, profesor emerit, membru de onoare al Societății Maghiare de
Științe Fiziologice, membru de onoare al Universității din Rio de Janeiro și Sao-Paolo din
Brazilia.
Are 207 lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate, dintre care 22 cotate ISI-Thomson
Reuters; 21 cărţi didactice de fiziologie (generală, pe aparate şi sisteme, fundamentală şi
clinică) publicate; 9 monografii ştiinţifice publicate singur sau în colaborare, dintre care
menţionăm: Bronho- motricitatea (1998), în colaborare cu A. Petroiu şi G. Mihalaş, distinsă cu
Premiul „Daniel Danielopolu” al Academiei Române; Matematica modernă în medicina
contemporană (2001), în colaborare cu M. A. Roz, G. I. Mihalaş, D. Renti; Introducere în
Fiziologia clinică (2002); Clinical Physiology of the Venous System (2003), în colaborare cu I.
R. Şişka şi J. A. Avram, Kluwer Acad. Publ., Boston, MA, distinsă cu Premiul „Daniel
Danielopolu” al Academiei Române; Biologia alimentaţiei şi alimentaţia fiziologică (2008), în
colaborare cu A. Ardelean şi L. Moş.
Cărţi literare (eseuri, evocări, istoria fiziologiei): Eseuri medicale şi paramedicale
(1998);Respiraţii arădene (2003); Amintiri din ţara de sus (2004); Cu vânt de sud-vest (2006);
Cu bună ştiinţă (2009); Copilărie sub trei cârmuiri (2009); Universitarii de la „Goldiş” (2010);
Fiziologii (2011).
Volumul Copilărie sub trei cârmuiri (2009, Editura Eurostampa) cuprinde amintiri din perioada
1933-1948 care prezintă un interes deosebit atât pentru cei care cunosc Timișoara de
odinioară și au bucuria de a recunoaște evenimentele, oamenii și străzile de demult, cât și
pentru oricine, doritor să cunoască ce însemna să fii un copil evreu la mijlocul secolului
trecut.
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