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REGULAMENT PENTRU PARTICIPANȚI 

1. Perioada de desfăşurare a programului pentru un schimb este de o săptămână lucrătoare. 

Deschiderea oficială a programului va avea loc duminica, iar închiderea vinerea. 

 

2. În acest program se pot înscrie toţi studenţii din anii II, III, IV, V şi VI ai Facultaţii de Medicină 

care completează formularul de înscriere, plătesc taxa de înscriere și îşi depun dosarul în cadrul 

săptămânii de înscriere TransMed. (Data săptămânii de înscriere este afișată pe posterul 

corespunzător ediției respective). Dosarul trebuie să conțină următoarele: 

 OBLIGATORIU:  

 Adeverință cu media finală a anului universitar precedent. 

 FACULTATIV:   

 Adeverință cu dovada efectuării gărzilor UPU/SMURD; 

 Adeverinţă de la profesorul coordonator al cercului ştiinţific; 

 Copii xerox după diplomele de la conferinţe şi congrese; 

 Adeverință de voluntariat în cadrul organizaţiilor studenţeşti (Membre 

FASMR/Non-Membre FASMR dar cu implicație medicală). 

3. Criteriile de selecţie sunt reprezentate de activitatea universitară (media finală a anului 

precedent), activitatea ştiinţifică (numărul lucrărilor prezentate/ publicate, activitatea în cadrul 

unor cercuri ştiinţifice, gărzi UPU/SMURD) și activitatea de voluntariat în cadrul organizaţiilor 

studențești (Membre FASMR/Non-Membre FASMR dar cu implicație medicală). Pe baza 

acestor criterii se alcătuieşte un punctaj care va departaja studenţii înscrişi.  

 

4. Punctajul se calculează astfel (fiecare item se punctează separat în limita punctelor alocate 

secțiunii, specificate în paranteză) :  

 

 

 Media finală a anului universitar precedent (20 puncte): media x 2 

 Gărzi UPU/SMURD (10 puncte) – Fiecare gardă – 2 puncte (5 gărzi pentru obținerea 

punctajului maxim) 

 Activitate in cadrul cercurilor științifice (15 puncte)  
 Membru al unui cerc științific – 2 puncte 

 Participare activă în cadrul unui cerc științific – 3 puncte 

 Activitate într-un laborator de cercetare – 3 puncte 

 Includere în proiecte de cercetare/granturi – 5 puncte 

 Articol publicat ISI – prim autor – 10 puncte 

                               – co-autor – 5 puncte 
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 Participare activă la conferințe cu tematică medicală congrese științifice 

studențești (20 puncte) 

 Conferință/Congres național – 5 puncte 

 Premiu/Mențiune obținute la o conferință/congres național – 8 puncte 

 Conferință/Congres internațional – 8 puncte 

 Premiu/Mențiune obținute la o conferință/congres național – 10 puncte 

 Participare pasivă la conferințe cu tematică medicală/congrese științifice 

studențești (10 puncte) 

 Conferință/Congres național – 3 puncte 

 Conferință/Congres internațional – 5 puncte 

 Voluntariat în cadrul organizațiilor studențești (25 puncte) 

 Voluntar în cadrul proiectelor aparținând organizațiilor membre FASMR – 4 

puncte fiecare proiect 

 Voluntar în cadrul edițiilor anterioare TransMed – 10 puncte 

 Coordonator de proiect în cadrul organizațiilor membre FASMR – 10 puncte 

 Alte activități de voluntariat în organizații non-membre FASMR (ex: Crucea 

Roșie, Little People) – 1 punct 

MENȚIUNE: Pe fiecare categorie în parte, punctajul maxim care se poate acorda este cel 

prevăzut în paranteze. Astfel, punctajul final maxim pe care îl poate obține un student este  

20+10+15+20+10+25=100 puncte. 

 

5. Studenții care doresc să candideze pentru participarea în acest proiect trebuie să achite la 

înscriere o taxă de 10 RON. În cazul respingerii aplicației sau retragerii studentului din proiect 

după depunerea dosarului taxa de înscriere nu va fi returnată. 

 

6. Studenții admiși în program vor achita o taxă de participare de 80 RON. Achitarea taxei de 

participare are valoare de confirmare a locului de către student și va fi făcută prin transfer 

bancar în contul ORGANIZAȚIEI GAZDĂ (Organzația centrului în care ați fost repartizat) în 

conformitate cu programul desfășurării proiectului. (Detaliile despre termenul limită efectuării 

plății vor fi comunicate ulterior de către coordonatorul local TransMed din cadrul organizației 

gazdă). 

În cazul renunțării la participare: 

-  Dacă plata nu a fost efectuată în limita deadline-ului participantul este exclus din program.  

- Dacă plata a fost efectuată în limita deadline-ului dar se dorește renunțarea la participare, 

acest lucru este posibil doar în cazul anunțării coordonatorului organizației gazdă cu cel puțin 5 

zile înaintea săptămânii TransMed. (În acest caz, organizația gazdă trebuie să restituie 60% din 

taxa de participare studentului care solicită renunțarea participării.) În cazul în care studentul 

care dorește să renunțe la participare nu anunță organizația gazdă cu cel puțin 5 zile înaintea 

săptămânii TransMed taxa de participare nu-i va fi restituită. 

 

7. Studenţii participanţi în cadrul programului TransMed vor avea accesul asigurat la procesul de 

învăţământ de către organizaţia gazdă. 
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8. Studenţii incluşi în program vor participa OBLIGATORIU la stagiile clinice, lucrările practice 

și cursurile din cadrul centrului în care îsi desfăşoară schimbul.  

 

9. Studenţii îşi asumă responsabilitatea recuperării lucrărilor practice/cursurilor pierdute pe 

parcursul săptămânii TransMed acolo unde centrul universitar de unde provin impune acest 

lucru. 

 

10. La încheierea unui schimb, studenţii participanţi vor primi adeverinţe, din partea cadrelor 

universitare sub îndrumarea cărora şi-au desfăşurat activitatea, precum şi o diplomă naţională 

privind participarea acestora în cadrul stagiilor clinice. Studenţii care neglijează participarea la 

stagii clinice/lucrări practice/cursuri NU vor primi diplome sau certificate de participare şi, prin 

urmare, participarea lor la program nu va fi recunoscută, revenindu-le în aceste condiţii în 

exclusivitate răspunderea asupra motivării orelor pierdute în centrele universitare de unde 

provin. 

 

11. Studenţii participanţi la acest program vor avea asupra lor echipamentul necesar desfășurării 

lucrării practice/stagiului (halat alb, pantaloni şi pantofi de spital, stetoscop etc.).  

 

12. Organizaţia gazdă îşi rezervă dreptul de a bloca eliberarea certificatelor şi diplomelor de 

participare în cazul în care studentul participant a comis acte grave de indisciplină ce au avut ca 

urmare prejudicierea materială a organizaţiei respective. Orice prejudiciu material va trebui 

achitat în totalitate de către studentul participant. 

 

 

 

STUDENT PARTICIPANT                                                               

          Nume și Prenume:                                                                        Coordonator Național TransMed 

                                                                                                                        Crişan Ariana - Florina                                                                                                                                                                                        

          Semnătura           

                                                                               

          ………………………….                                                                            


