Stimată Colegă, Stimate Coleg,
vă asteptăm cu înscrierea la lucrările Simpozionului “Zilele Fr.I.Rainer 2022 - Antropologie
și Geriatrie – aspecte biomedicale și socio-culturale“, fie cu o prezentare însoțită de
rezumat în limba română și engleză (inclusiv max 5 cuvinte cheie) – fie ca participant în
auditoriu..
Având în vedere evoluția situației, atât pe plan național cât și internațional – suntem
obligați să menținem formatul hibrid – respectiv lectorii vor fi prezenți fizic (cine dorește) iar
auditoriul online. Orice modificare va fi anunțată în timp util – în funcție de ridicarea
restricțiilor legate de distanțarea fizică impusă în acest moment.
Așadar, vă asteptăm cu o lucrare al cărui rezumat în limba româna și engleză (fiecare
minim 200 - maxim 250 cuvinte) sunteți rugat a-l completa împreună cu restul de date
în formularul de înscriere. Se admite o singură lucrare per prim autor.
https://www.antropology.ro/doc/2022/RAINER%202022%20-%20(2)%20FISA%20de%20INSCRIERE%20.doc
Vă rugăm sa retrimiteți până la data de Miercuri 06 Aprilie 2022, ora 22.00
formularul de înscriere în VARIANTA WORD.DOC și NU PDF. și respectiv NU JPEG. Vă
rugăm totodată să specificați autorul correspondent și e-mailul acestuia.
Pentru buna organizare a desfășurării evenimentului și obținerea de puncte de
E.M.C. (educație medicală continuă) de la Colegiul Medicilor din România, trebuie (și în acest
an), să depunem în avans Programul simpozionului – în acest context sunteți rugați să
ne retrimiteți formularul de înscriere atașat până la data de Miercuri 06 Aprilie 2022, ora
22.00 (adică peste 5 săptămâni față de prezenta invitație); iar pentru cei fără prezentare
preferabil până în ziua de Miercuri 20 Aprilie 2022.
Cei înteresați de obținerea punctelor de E.M.C. (pentru medici) sunt rugați a trimite
datele în varianta electronică în timp util completând formularul pentru EMC atașat (odată cu
Fișa de înscriere) până la data de Miercuri 06 Aprilie 2022, sau cel târziu până în ziua de 20
Aprilie 2022. Cei fără prezentare și coautorii dornici de a beneficia de punctele EMC sunt rugați
a trimite solicitarea cel târziu până în ziua de Miercuri 20 Aprilie 2022. Trebuie să întocmim
un tabel – pentru a fi predat la Colegiul Medicilor din România.
https://www.antropology.ro/doc/2022/RAINER%202022%20-%20(3)%20formular%20EMC.doc
Taxa de participare (100 lei) se achită de catre primul autor sau de către autorul care susține
prezentarea lucrării înscrise.
În cazul în care coautorii doresc obţinerea de puncte EMC sunt rugaţi a achita cei 100
lei/medic, fie individual – fie împreună cu autorul prinipal.
Totodată vă informăm de apariția titlului, autorilor și a rezumatului (românã si engleză)
în volumul de rezumate, într-un număr special al revistei Journal of Academical Society of
Anthropology (JASA), ce va conține și mapa extinsă a Simpozionului Zilele Rainer 2022
București (ISSN).
Vă mulțumim și vă așteptăm la lucrările Simpozionului.
Cu stimă și respect,
Organizatorii
Contact: soc.acad.antropologie@gmail.com
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