Stimate domn/doamnă doctor,
Asociaţia Medicală Română și preşedintele ei, Prof. C. Ionescu-Tîrgoviște, au plăcerea de a vă invita la
lucrările Congresului Anual al Asociaţiei Medicale Române care se va desfăşura în perioada 31 mai - 02 iunie
2013 la Academia Română.
Prima zi a Congresului, vineri 31 mai, va fi dedicată doctoranzilor, care vor prezenta rezultatele temelor de
cercetare pe care le elaborează. Rezumatele posterelor lor, vor fi tiparite intr-un volum care va fi inaintat si la CNCSIS.
Vor fi selectate pentru premiere cele mai valoroase dintre ele.
Posterele vor fi montate vineri, 31 mai, de la orele 09:00-11:00, in Sala de expozitie a Bibliotecii Academiei Romane , unde
vor ramane pana orele 19:00. Intre orele 13:00-16:00, autorii trebuie sa fie prezenti pentru a prezenta posterul in fata
comisiei care le va evalua, iar apoi le va selecta pe cele care vor fi premiate. Cele mai valoroase 5 postere, din cele
premiate, vor putea fi publicate ca lucrari in extenso in revista Proceedings of the Romanian Academy (care figureaza pe
lista revistelor luate in considerare pentru publicarea doctoranzilor).
La sesiune pot participa doctoranzi din primul, pana in ultimul an. Cel din primul an pot prezenta planul lucrarii lor!
A doua zi va avea loc Sesiunea aniversară “Gheorghe Marinescu” și „Ion Cantacuzino”, apoi vor fi
decernate Premiile Anuale ale Asociaţiei Medicale Române, festivitate desfăşurată ca în fiecare an în Aula Mare a
Academiei Române - simbol al geniului ştiinţific românesc.
Vor urma sesiunile tematice ale manifestãrii. Anul acesta vor fi abordate teme de interes general atât pentru
medicina de specialitate cât şi pentru medicina de familie. Amfiteatrul Ion Heliade Rãdulescu din incinta Bibliotecii
Academiei Române va găzdui prezentările pe care sperăm să le găsiţi interesante şi instructive.
Rezumatele lucrărilor vor fi trimise până la data de 20 mai 2013, pe
adresele amr.secgen@gmail.com şi cassimona@yahoo.com
Alte detalii necesare pentru congres găsiți în fişierul ataşat.
Evenimentul este creditat EMC!
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