UMF “Iuliu Haţieganu”

Catedra Oncologie & Radioterapie
Institutul Oncologic “Prof.Dr. Ion Chiricuţă”

CURSURI POSTUNIVERSITARE 2010
■ Organizarea şi managementul laboratoarelor de radioterapie
Perioada: 23-24 aprilie 2010
Coordonator: Conf. Dr. Valentin CERNEA
Adresabilitate: şefi laboratoare radioterapie, medici specialişti primari radioterapeuţi, fizicieni medicali,
manageri de spitale care au departamente de radioterapie
Pretul cursului: 100 Lei
Creditare CMR: 12 credite EMC

■ Curs practic de radioterapie pentru tehnicieni – ediţia V
Perioada: 21-22 mai 2010
Coordonator: Conf. Dr. Valentin CERNEA, Şef de lucrări Dr. Ovidiu COZA
Adresabilitate: tehnicieni radioterapie, tehnicieni imagistică medicală, fizicieni medicali, medici rezidenţi
şi specialişti radioterapie
Pretul cursului: 50 Lei
Creditare CMR: 12 credite EMC

■ Perspective noi în tratamentul cancerului (reuniune post ASCO/ECCO/ASTRO)
Perioada: 1-2 iulie 2010
Coordonator: Prof.Dr. Viorica NAGY
Adresabilitate: medici primari/ specialişti/ rezidenţi oncologie (radioterapie, oncologie medicală)
Pretul cursului: 150 Lei medici primari, 100 Lei medici specialisti, 50 Lei medici rezidenti
Creditare CMR: 15 credite EMC

■ Terapia moleculară ţintită - reuniune post ASCO
Perioada: 3 - 4 iulie 2010
Coordonator: Conf. dr. Tudor-Eliade CIULEANU
Adresabilitate: : medici specialisti/ primari in oncologie, rezidenti in oncologie medicala si oncologieradioterapie
Pretul cursului: 150 Lei medici primari, 120 Lei medici specialisti, 75 Lei rezidenti
Creditare CMR: 15 credite EMC

Informaţii generale
Condiţii de înscriere la cursuri:

1. Achitarea integrală, anticipată a contravalorii cursului la Casieria instituţiei,

UMF ”Iuliu Haţieganu”, str. Emil Isac nr.13, sau str. Victor Babeş nr. 8. Plata se
poate face şi prin virament bancar în beneficiul UMF ”Iuliu Haţieganu” Cluj-

Napoca, cod fiscal: 4288047, număr de cont RO87TREZ216504601X007220
deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu specificarea pe ordinul de plată a

numelui cursantului, titlului cursului şi a numărului de ordine corespunzător
cursului solicitat, conform datelor din oferta de cursuri;
2. Documente necesare la înscriere:

- Cerere şi fişa de înscriere tipizată (se primeşte de la U.M.F. la înscriere)
- Chitanţa sau copie a ordinului de plată cu care s-a achitat cursul

Documentaţia de mai sus se depune la Prorectoratul de Studii

postuniversitare şi Rezidenţiat al U.M.F. sau la catedra unde se desfăşoară cursulpână

inclusiv în ziua începerii cursului, acolo unde nu se precizează altă dată.
Cursurile postuniversitare de perfecţionare continuă ale UMF ”Iuliu

Haţieganu” sunt creditate cu credite EMC de către Colegiul Medicilor din
România.

