REGULAMENT OFICIAL
ZILELE EDUCAȚIEI MEDICALE 2018

CAPITOLUL I – Dispoziții generale
Art. 1.
Se definesc următorii termeni:
a)
b)
c)
d)
e)

SSMB – Societatea Studenților în Medicină din București
ZEM – proiectul Zilele Educației Medicale
CD – Consiliul Director al Societății Studenților în Medicină din București
OC – Comitetul de Organizare al proiectului Zilele Educației Medicale
UMFCD- Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”

Art. 2.
Prezentul Regulament este elaborat de către Coordonatorul proiectului împreună cu Asistenții
Coordonatori și aprobat de către CD la data de 15 februarie 2018.
Art. 3.
1) ZEM este un proiect organizat de către SSMB și se adresează exclusiv studenților
UMFCD, atât de la Modulul de Limbă Română, cât și studenților de la Modulul de
Limba Engleză.
2) Numarul de participanți pentru Modulul de Limbă Română este de 900, iar pentru
Modulul de Limbă Engleză de 100 de participanți.
3) Proiectul constă în organizarea unor evenimente științifice pe parcursul a 3 weekend-uri
consecutive începând cu data de 16 martie 2018.
4) Participarea la eveniment este gratuită.
CAPITOLUL 2 – Programul Științific
Art.4.
Programul Științific este stabilit de către Asistentul Coordonator Științific împreună cu
Departamentul Științific din cadrul OC ZEM.
Art. 5.
Programul Științific final va fi afișat pe site-ul proiectului http://www.ssmb.ro/zem/index.php la
data de 5 martie 2018.
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CAPITOLUL 3 – Înscrierea participanților
Art. 6.
La ZEM se pot înscrie studenți ai UMFCD din anii I-VI, de la Modulul de Limbă Română și
Modulul de Limbă Engleză.
Art. 7.
1) Participanții se vor înscrie pe baza a două formulare publicate pe site-ul proiectului
http://www.ssmb.ro/zem/index.php .Primul formular va fi publicat în data de 3 martie,
ora 20:00, iar participanții se vor înscrie pentru a primi un numar de ordine.
2) Formularul pentru studenții de la Modulul de Limbă Română se va închide când se va
ajunge la numărul de 900 de participanți, iar pentru studenții de la Modulul de Limbă
Engleză când se va ajunge la numarul de 100 de participanți.
3) Înainte de a completa formularul, participantul trebuie sa fie conectat la un cont de gmail.
4) Al doilea formular va fi publicat în data de 6 martie ora 19:00 și va fi deschis 48 h, iar
participanții vor alege evenimentele la care doresc sa participe. În decursul celor 48 h,
participantul își poate modifica răspunsurile din formular atât timp cât este contectat la
contul de gmail de la alineatul 4).
5) Înainte de a completa formularul, participantul trebuie sa fie conectat la ACELAȘI cont
de gmail ca si la alineatul 4).
CAPITOLUL 4 – Repartizarea evenimentelor
Art. 8.
1) Repartizarea evenimentelor prioritatea se va stabili în funcție de numărul de ordine primit
în urma înscrierii în primul formular.
2) Se va ține cont de ordinea preferințelor studentului.
3) Fiecare eveniment este adresat unui anumit segment de studenți în funcție de anul de
studiu, iar la repartizarea evenimentelor se va ține cont de anul de studiu al studentului.
Art. 9.
Fiecare participant va avea dreptul sa participe la 2 conferințe și 1 workshop.
Art. 10.
Repartiția finala va fi afișata în data de 12 martie 2018.
Art. 11.
1) Participantul NU poate schimba locul la un eveniment cu alt participant
2) Participantul NU poate alege alt eveniment față de cel la care este repartizat.
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3) Participantul poate schimba un eveniment DOAR în cazuri exceptionale ( examen,
probleme de sănătate)
4) Schimbarea evenimentului în condițiile de la alineatul 3 se va face doar dacă participantul
prezintă o dovadă Coordonatorului ȘI anunță acest lucru cu 48 h înaintea evenimentului.
CAPITOLUL 5 – Check-in
Art. 12.
Participantul este obligat să își facă check-in-ul înainte de participarea la evenimente.
Art. 13.
Check-in-ul are loc în datele de 15,16,23,30 martie în intervalele orare 9:00-13:00 și 15:0017:00.
CAPITOLUL 6 – Participarea la evenimente
Art. 14.
Participantul va sosi la locul evenimentului cu cel puțin 15 minute înainte de începerea
evenimentului.
Art. 15.
1) Participantul este obligat să aibă asupra lui ecusonul de identificare pentru a putea
confirma prezența la eveniment.
2) În cazul excepțional în care participantul nu are ecusonul asupra lui, prezența se va face
pe baza unui act de identitate ( buletin, pașaport, permis de conducere)
3) Un voluntar ZEM va nota absenții de la fiecare eveniment.
Art. 16.
1) Participantul poate solicita participarea și la alte evenimente față de cele atribuite cu
condiția de a fi locuri disponibile la evenimentul respectiv.
2) Asistentul Coordonator Științific aprobă participarea la un eveniment suplimentar.
CAPITOLUL 7 – Diploma de participare
Art. 16.
Participantul va primi o Diplomă de Participare în format electronic în decurs de 2 săptămâni de
la încheierea proiectului ( 1 aprilie 2018).
Art. 17.
Pentru a putea primi Diploma de Participare, participantul este OBLIGAT să participe la cele 3
evenimente care îi sunt atribute.
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