
MARISIENSIS 2021 Dental Survival Kit

[RO]

1. Participi anul acesta?

Acest punct se adresează în special participanților care au contul achitat în editia Marisiensis
2020. După cum bine știți, ediția de anul acesta este complet gratuită pentru cei care nu au
cerut restituirea taxei în anul 2020 pentru pachetul achiziționat în cadrul Congresului.

Ce trebuie să faci?

Te rugăm să te loghezi în contul tău de pe platforma http://marisiensis.ro, îți va apărea o
fereastră și va trebui să bifezi ”Yes” or ”No”, în funcție de alegerea de a participa sau nu la
această ediție.

2. Program Final

Programul final al congresului va fi încărcat în site-ul oficial al Congresului luni, 10 mai.

*programul poate suferi modificări independente de noi, așadar vă rugăm să consultați
programul în mod constant pe perioada congresului pe site-ul oficial sau pe spatele ecusonului
din welcome kit, folosind codul QR.

3. Înscrierea la cursurile LIVE și Workshopurile onsite

Se va face din contul participantului de pe platforma Marisiensis, începând cu ziua de LUNI, 10
mai, ora 20:00. Pentru cursurile pre-înregistrate, acest punct nu se aplică, accesul fiind nelimitat
tuturor participanților.



4. Diploma de participare

Pentru a putea obține diploma de participare, participanții activi și pasivi trebuie să
îndeplinească următoarele condiții: pentru Medicină Dentară, sa participe la minim 3 cursuri live
și 2/3 workshops (onsite) (to be announced); pentru Tehnică Dentară: 2 cursuri pre-înregistrate
și un workshop.

Pentru participanții activi menționăm că neprezentarea abstractelor în cadrul comisiilor va duce
la excluderea abstractului din Acta Medica Marisiensis, iar diploma de participant activ nu va
mai fi valabilă. Dacă vă aflați în această situație din diferite motive, vă recomandăm să rugați un
co-autor să susțină prezentarea în locul Dvs.

5. Cursurile LIVE (pentru Medicină Dentară)

Desfășurarea cursurilor în format live va avea loc prin platforma WEBEX, cu maxim 140 de
participanți per curs, pentru care vă rugăm să descărcați aplicația aferentă acesteia accesând
link-ul: https://www.webex.com/downloads.html

Pentru a putea participa, nu este nevoie de cont. Pentru a putea monitoriza prezența la cursuri
și pentru a vă fi luată în considerare participarea vă rugăm să vă treceți numele complet și
adresa de e-mail în câmpurile obligatorii în momentul în care accesați cursul.

Link-ul cursului va apărea în cont după înscrierea la cursuri și workshops, care va avea loc luni,
10 mai, ora 20:00. Este nevoie de participarea la minim 3 cursuri Live pentru obținerea diplomei.
Menționăm că, printre cursurile Live se numără și 3 cursuri în sistem hibrid în ziua de sâmbătă
(transmise live și cu maxim 20 de participanți în sală, se va acorda prioritate în ordinea în care
se vor prezinta și vor intra în săli participanții). Cursurile Live vor fi înregistrate și vor fi
disponibile pe platformă după terminarea lor, așadar orice participant poate accesa și celelalte
cursuri care s-au desfășurat live, nu doar cel la care s-a înscris/a participat.

6. Cursurile pre-înregistrate (doar pentru Tehnică Dentară)

De asemenea, acestea vor apărea în platformă în contul Dvs. Pentru obținerea diplomei este
nevoie de 2 cursuri pre-înregistrate.

7. Workshops

Acestea se vor desfășura doar în format fizic. Monitorizarea temperaturii și completarea
chestionarului epidemiologic primit pe loc se vor realiza la intrarea la workshop, în prezența
voluntarului. Respectarea normelor impuse de DSP se aplică pe toată perioada congresului și
în toate incintele, atât de către organizatori, cât și de participanți.



8. Prezentări și postere
Programul de prezentări și postere se va afișa pe site-ul oficial al Congresului duminică, 9 mai.
Orice modificări absolut necesare se pot realiza în limita locurilor disponibile și a posibilităților
pentru comisia la care participați prin contactarea organizatorilor la marisiensis@lstgm.ro.

Termenul limită pentru încărcarea posterului și/sau prezentării în contul de participant este luni,
ora 20:00.

Pentru secțiunile de prezentări, formatul acceptat este ppt.

Pentru secțiunile de postere, formatul acceptat este .Jpg și în 4K format (2160x3840 – orientare
tip PORTRET). Posterele se vor prezenta doar în format digital.

În completare, noi vă recomandăm să aveți prezentarea și/sau posterul la Dvs. pe un stick USB,
pentru a ne asigura că eventualele probleme tehnice nu vor încetini desfășurarea prezentărilor.

Pentru orice detalii suplimentare ne puteți contacta pe orice rețea de Social Media sau la adresa
de e-mail marisiensis@lstgm.ro.

Vă mulțumim pentru că ați ales experiența Marisiensis 2021!


