SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
CU TEMA
ASISTENTUL MEDICAL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ.PREZENT
ȘI PERSPECTIVE.

CARANSEBEȘ-13 OCTOMBRIE 2017

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Uniunea Națională pentru Dezvoltarea Învățământului Privat Preuniversitar din
Romănia – UNDIPPR

SCOALA POSTLICEALǍ SANITARǍ “BANATUL” CARANSEBEŞ
CARANSEBEŞ, Str. Libertăţii, nr.21, Cod 325400
Jud.Caraş-Severin
Tel.:+40(0)255 518866
Fax.: +40(0)255 518866
e-mail: spsbanatulcaransebes@yahoo.com

ŞCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ „CAROL DAVILA” PETROŞANI
PETROŞANI str. AVRAM IANCU, nr. 4/35,cod 332026
judeţ HUNEDOARA, ROMÂNIA
tel/fax: 0254/544176
email: sanitar2005@yahoo.com
www.facebook.com/caroldavila.petrosani

ARGUMENT : Consolidarea dimensiunii europene a educație si formarii profesionale prin
dezvoltarea de parteneriate internaționale viabile in vederea facilitarii stagiilor clinice ale elevilor
scolilor postliceale membre ale consortiului in unitati medicale din UE pt. a facilita accesul
acestora in viitor la un job in strainatate sau a forma profesionisti de elita care sa lucreze in sistemul
medical national
SCOP: Creșterea egalitații de șanse la un învățământ de calitate, asigurarea de oportunități egale
pentru toți elevii cu scopul creșterii șanselor de inserție pe piața europeană a muncii.
GRUP ŢINTĂ: Cadre didactice din sistemul de învăţământ,elevi şi parteneri interesaţi de acest domeniu
sanitar.
OBIECTIVE
O1Imbunatăţirea competentelor profesionale si dezvoltarea abilitatilor practice specifice nursingului
pentru viitori asistenti medicali cu specializari in domeniile nursingului general,
balneokinetoterapie si recuperare medicala si farmacie in vederea atingerii standardelor profesionale
cerute de unitatile medicale sau farmaceutice si utilizate în practica europeana, recunoasterea acestora
peste granite in scopul cresterii ocuparii
O2. Acumularea de competente lingvistice cu accent pe latura profesionala,competente interculturale
in vederea sporii sanselor de integrarea/acces la piata muncii europeana.
2. Valorificarea experienţelor în dezvoltarea personalităţii elevului;
3. Realizarea unor schimburi de experienţǎ în ceea ce priveşte desfăşurarea activitǎţilor extracurriculare şi
implicarea în proiecte diverse a tinerilor din şcoli;
4. Încărcarea lucrării simpozionului pe site-ul – www.plsanitarapetro.ucoz.ro
Organizatori:
1. Managerul Şcolii Postliceale Sanitare „Banatul” Caransebeş, Lect. Univ. Dr. Georgescu Ion
2. Directorul Şcolii Sanitare Postliceale ,,Carol Davila,, Petroșani, prof. Stanca Gabriela
Mariana
INVITAȚI:
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATE ȘCOLARE- INSPECTORI RESPONSABILI CU ȊNVĂŢĂMÂNTUL PARTICULAR
ŞCOLI PARTENERE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR AL UNDIPPR
ȘCOLI PARTICULARE DIN REGIUNEA VEST
ȘCOLI PARTICIPANTE LA SIMPOZION

PROBLEME ORGANIZATORICE:

a. Înscrierea participanţilor: (până la data de30.09.2017) se va face pe adresa de e-mail:
gabriela2001st@yahoo.it.
b. Trimiterea lucrărilor : până la data de 09.10.2017., în format electronic pe adresa mai sus menţionată.
Se va avea în vedere specificarea adresei corecte a expeditorului, numărului de telefon sau a adresei de email unde poate fi contactat. Vă rugăm să completaţi toate rubricile din fişa de înscriere.
c. Redactarea lucrărilor: ( lucrarea propriu zisă şi rezumatul) se va face pe format A4, pe o singură
parte, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat “justify”) cu caractere româneşti, titlul va fi scris
cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; la doua rânduri de titlu se va scrie profesia, numele
prenumele autorului si instituţia (Times New Roman 12), bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.
Se pot trimite lucrǎri care redau activitǎţile extraşcolare realizate în şcoli sau descrierea unor proiecte în
care aţi fost implicaţi. Lucrările pot fi redactate şi în limba engleză. Rezumatul nu va depăşi 2 pagini. Nu
se vor trimite lucrări care au mai fost publicate sau cu care aţi mai participat la alte simpozioane. Lucrarea
va respecta tema ASISTENTUL MEDICAL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ.PREZENT ȘI
PERSPECTIVE.
NOTA: Numărul de pagini al lucrării nu este limitat, prezentarea se va rezuma la 10 minute, iar
rezumatul (partea destinată publicării) va fi de maximum 2 pagini. .
Toate persoanele care participă cu lucrări la simpozion vor primi diplomele şi lucrarea în format
electronic până la data de 1.12. 2017.
Protocoalele de parteneriat vor fi trimise pe adresa școlii împreună cu un plic autoadresat cu timbru de 3
RON pentru trimiterea diplomelor. Lucrarea va fi trimisă în format electronic.
Program de desfăşurare:
orele 9 -11: ÎNTÂLNIREA CONSILIULUI DIRECTOR al UNDIPPR cu directorii școlilor
particulare Regiunea Vest şi cu persoanele participante la Simpozion.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea Uniunii Naţionale pentru Dezvoltarea Învăţământului Preuniversitar Particular din
România.
Prezintă : Preşedintele UNDIPPR
Dr. Radu Ştefănesu.
2. Informare privind starea învăţământului particular din România.
Prezintă Vicepreşedinte,
Prof. Ion Nănuţi.
3. Prezentarea principalelor probleme ale învăţământului particular , realizate de către UNDIPPR
Prezintă : Preşedintele UNDIPPR
Dr. Radu Ştefănesu.
4. Solicităm tuturor participanţilor propuneri pentru îmbunătăţirea Legii Educaţiei Naţionale.
5. Stabilirea cotizaţiei UNDIPPR menită să asigure funcţionarea UNDIPPR.
6. Alegerea Comitetului Director al Regiunii de Vest .
7. Diverse.
La întâlnirea reprezentanţilor învăţământului particular din regiunea vest va fi invitat domnul
inspector general din Ministerul Educaţiei Naţionale Cătălin Pîslaru.

La întâlnire vor participa toţi membrii Consiliului Director al UNDIPPR.
Vă aşteptăm la această întrunire
pentru că Uniunea Naţională pentru Dezvoltarea
Învăţământului Particular din România este singura care ne reprezintă interesele şi trebuie să
contribuie la dezvoltarea lui pentru că după 27 de ani de democraţie doar 8% din învăţământul
Românesc îl reprezintă cel particular.
Preşedintele UNDIPPR
Dr. Radu Ştefănescu
ora 1100-1130- Pauză (Bufet suedez)
ora 1130-1320 Prezentarea comunicărilor în plenul simpozionului- partea I
ora 1320-1335- Pauză
ora 1335-1530 Prezentarea comunicărilor în plenul simpozionului- partea a II-a
ora 1530-1600 Concluzii
ora 1600- Servirea mesei
Locaţia desfăşurării simpozionului este în amfiteatrul Colegiului Naţional „C.D.Loga” Caransebeş, str.
C.D.Loga, nr. 16.
ORGANIZATORII NU RĂSPUND PENTRU LUCRĂRILE LA CARE DATELE DE CONTACT NU AU FOST
COMUNICATE CORECT ŞI COMPLET. VĂ RUGĂM SĂ CEREŢI CONFIRMAREA PRIMIRII LUCRĂRII
PENTRU A EVITA GREŞIREA ADRESEI DE E-MAIL.
Persoane de contact (organizatori) pentru relaţii suplimentare:
Director, prof. Bojin Nicoleta-Maria, tel 0723833521, spsbanatulcaransebes@yahoo.com
Director, prof. Stanca Gabriela, tel. 0742071587,gabriela2001st@yahoo.it
Atașăm informațiile referitoare la condițiile de cazare și masa:
Cazarea si masa la Hotel Restaurant « Imperial » : - camere duble :- 140 lei/noapte
- meniu : 60 lei/ persoană

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
AUTORUL/ AUTORII LUCRĂRII:
NUMELE .......................................................................................................................................
PRENUMELE ...............................................................................................................................
SPECIALITATEA .........................................................................................................................
TELEFON FIX/ MOBIL ...................................................E-MAIL .............................................
ADRESA DE DOMICILIU ..............................................................................................................
............................................................................................................................................................
JUDEŢ ..............................................................................................................................................
UNITATEA ......................................................................................................................................
ADRESA UNITĂŢII ......................................................................................................................
TELEFON FIX UNITATE .............................................................................................................

TITLUL LUCRĂRII: .............................................................
ADRESA LA CARE DORIŢI SĂ PRIMIŢI MATERIALELE
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
PARTICIPARE (se va preciza DIRECTĂ / INDIRECTĂ)
...........................................................................................................
MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

