
 

 

 

În data de 3 Iunie 2011, Medical Engineering Association (MEA), în colaborare cu Liceul Teoretic 

„Vasile Goldiş” Arad; Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad; Centrul de Modelare a Protezării şi 

Intervenţiilor Chirurgicale asupra Scheletului Uman (CMPICSU) - Universitatea Politehnica Timişoara şi 

Catedra de Fiziopatologie – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, organizează 

sesiunea de comunicări pentru elevi cu tematică medicală, ediţia a II-a. 

Sesiunea de comunicări are ca scop dezvoltarea spiritului creativ prin redactarea şi prezentarea unor 

referate cu teme medicale de interes, informarea elevilor asupra unor probleme medicale actuale şi de 

interes, precum şi stimularea elevilor de liceu în vederea implicării acestora în activitatea de cercetare. 

Oferim posibilitatea elevilor şi cadrelor didactice, cu interese medicale şi tehnico-medicale comune, să 

interacţioneze, să împărtăşească experienţa şi cunoştiinţele lor. 

La această sesiune sunt încurajaţi să participe elevii de liceu, cu lucrări de specialitate, dar şi elevi 

care doresc să afle noutăţi din domeniul medical şi tehnico-medical sau informaţii despre boli, principii de 

bază ale unei vieţi sănătoase de la specialişti. 

Cerințele pentru participare sunt următoarele: 

- Elaborarea unui referat de 3-4 pagini pe o temă medicală și trimiterea acestuia la adresa          

s.ar@mea-edu.ro până la data de 02.06.2011, ora 10:00 (redactat cu Times New Roman, dimensiunea 

caracterelor 12, menţionare bibliografie obligatoriu), alături de următoarele date: nume, prenume, şcoala 

de provenienţă, clasa, profesor coordonator; 

- Referatele pot aborda orice temă medicală şi/sau de inginerie medicală: anatomie, fiziologie, boli, 

medicamente, vitamine, droguri, proteze, implanturi, aparatură medicală, şi nu numai; 

- Realizarea unei scurte prezentări PowerPoint de 5-7 minute (plus câteva minute pentru eventuale 

întrebări), care va fi susţinută în fața unui juriu format din cadre didactice din învățământul 

preuniversitar și universitar tehnic şi medical. Această prezentare va fi predată organizatorilor sesiunii 

de comunicări, în format electronic(stick, CD, DVD), în ziua susţinerii lucrării. 

Alături de prezentarea referatelor elevilor, va fi realizată o sesiune de profilaxie, de informare şi 

prevenţie a bolilor, specifice perioadei adolescenţei, şi nu numai. Vor fi prezentate rezultatele evoluţiei 

tehnicii, a ingineriei medicale, a medicinei în ultimii ani, temele actuale de interes în cercetarea medicală şi a 

ingineriei medicale, precum şi complexitatea abordării interdisciplinare a problemelor medicale actuale.  

Sesiunea de comunicări va avea loc în data de 3 Iunie 2011, începând cu ora 9:30 la Liceul 

Teoretic “Vasile Goldiş” din Arad. 

Pentru mai multe detalii sau nelămuriri vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0741217827 

sau la adresa de e-mail s.ar@mea-edu.ro  

 

Cu deosebită consideraţie, 

       Vlad-Florin VÎNĂTU          Ing.med. Alin-Florin TOTOREAN 

           Preşedinte M.E.A.                         Vicepreşedinte M.E.A. 

         Coordonator sesiune de comunicări 
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