Facultatea de Drept Cluj-Napoca a Universității Creştine “Dimitrie
Cantemir” București organizează
CURSUL POSTUNIVERSITAR

DREPTUL SĂNĂTĂȚII
care se va desfășura în 5 module, în perioada 8 – 24 iunie 2017
Cursul postuniversitar DREPTUL SĂNĂTĂȚII cuprinde 5 module susținute de către membri ai
corpului academic şi practicieni, atât din mediul juridic cât și din cel medical.
MODULUL 1. Expertiza medico-legală în practica judiciară, prof. univ. dr. Perju-Dumbravă Dan UMF ClujNapoca, medic primar legist, 5 ore de curs și 5 ore de seminar/aplicații în perioada 8 - 9 iunie 2017.
MODULUL 2. Reglementări specifice profesiei medicale-deontologia profesională, șef lucrări dr. Maria
Aluaș UMF Cluj-Napoca, 5 ore de curs și 5 ore de seminar/aplicații în perioada 12 - 13 iunie 2017.
MODULUL 3. Răspunderea civilă a medicului și a furnizorului de servicii medicale pentru cazurile de
malpraxis, lect. univ. dr. Năsui Gabriel Adrian, UCDC Cluj-Napoca, judecător Curtea de Apel Cluj, 5 ore de
curs și 5 ore de seminar/aplicații în perioada 14 - 16 iunie 2017.
MODULUL 4. Organizarea şi funcţionarea tipologiilor asociative/societare furnizoare de servicii
medicale, conf. univ. dr. Apan Rodica-Diana UCDC Cluj-Napoca, avocat, 5 ore de curs și 5 ore de
seminar/aplicații în perioada 19 - 20 iunie 2017.
MODULUL 5. Regimul juridic al contractelor încheiate între furnizorul de servicii medicale și Casa de
Asigurări de Sănătate, conf. univ. dr. Fodor Elena Mihaela, UCDC Cluj-Napoca, avocat 5 ore de curs și 5
ore de seminar/aplicații în perioada 22 - 23 iunie 2017. *
* programul de desfășurare a fiecărui modul va fi stabilit în acord cu solicitările cursanților
Participanților la cursul postuniversitar li se asigură suport de curs.

Înscrierile la cursul postuniversitar se fac în limita locurilor disponibile (minim 20 locuri), după cum
urmează:
1. completarea formularului de înscriere în format electronic, până la data de 15 mai 2017, aflat la
adresa:
Click aici
2. confirmarea până în 17 mai 2017, iar cererea și documentele necesare înscrierii se vor depune până
în 25 mai 2017 la secretariatul Facultății de Drept Cluj-Napoca, str. Burebista, nr. 2, între orele 10-14,
pentru cei confirmați*:
cerere tip de înscriere de la secretariatul facultății;
diploma de licenţă – în original sau copie/adeverința sau copia acesteia eliberată de către instituţia de învăţământ
superior, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu
a fost eliberată diploma;

suplimentul la diploma de licență în copie;

atestatul de recunoaştere a studiilor, pentru candidaţii cetăţeni străini;

certificat de competenţă lingvistică, pentru candidaţii cetăţeni străini;

copie după certificatul de naştere;

copie după cartea de identitate;

copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

patru fotografii tip buletin;

chitanţa care să ateste plata taxei de înscriere;

dosar plic. *nedepunerea documentelor la secretariat in termenul stabilit atrage invalidarea cererii de înscriere



Taxa de înscriere, respectiv participare la cursul postuniversitar DREPTUL SĂNĂTĂȚII este de 50 lei,
respectiv 300 lei.
Taxa de înscriere/participare se achită la casieria Facultății de Drept sau în contul IBAN: RO17 RNCB 0106 0265 7548 0001,
Banca Comercială Română Cluj, Sucursala Cluj, Cod SWIFT: RNCBROBU, titular Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”,
Facultatea de Drept Cluj-Napoca, str.Burebista, nr.2

Cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă DREPTUL SĂNĂTĂȚII, este
aprobat de Ministerul Educației Naționale. La finalul cursului se va susține un examen de certificare a
competențelor profesionale obținute și se va elibera certificat de atestare a acestor competențe.
În cadrul cursului postuniversitar DREPTUL SĂNĂTĂȚII, în parteneriat cu Colegiul Medicilor Cluj, se
organizează o serie de 3 ateliere pe temele modulelor. Fiecare atelier va fi creditat cu puncte EMC.
Persoanele care se înscriu la cursul postuniversitar DREPTUL SĂNĂTĂȚII beneficiază și de înscrierea
la cele 3 ateliere. Locurile se vor ocupa în ordinea înscrierii.
Participarea la ateliere este fără taxă.
Atelierele vor avea ca invitați specialiști din mediul juridic și medical și se vor organiza dacă se
întrunește un număr de maxim 30 participanți.

Atelierele se vor desfășura după cum urmează:
Atelier 1: 9 iunie, corespunzător Modulului 1, link înscriere: Click aici
Atelier 2: 16 iunie, corespunzător Modulelor 2-3, link înscriere: Click aici
Atelier 3: 23 iunie, corespunzător Modulelor 4-5, link înscriere: Click aici

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail law.cantemir@gmail.com.

CURS POSTUNIVERSITAR

“DREPTUL SĂNĂTĂȚII”

ACREDITARE
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”,
acreditată prin Legea nr. 238/ 2002 este
evaluată instituțional de către ARACIS
cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, cel mai
înalt calificativ care poate fi acordat unei
universități în România.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

CURSUL POSTUNIVERSITAR
DREPTUL SĂNĂTĂȚII
desfășurat în 5 module, în perioada 8 – 24 iunie 2017
Cursul postuniversitar DREPTUL SĂNĂTĂȚII cuprinde 5 module
prezentate de către membri ai corpului academic şi profesionişti,
atât din mediul juridic cât și din cel medical.

Cursul postuniversitar
de formare şi
dezvoltare profesională
continuă DREPTUL
SĂNĂTĂȚII este aprobat
de Ministerul Educației
și Cercetării Științifice

1

MODULE

MODULUL 1

Expertiza medico-legală în practica judiciară
prof. univ. dr. Perju-Dumbravă Dan
Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Haţieganu"
Cluj-Napoca
Medic Primar Legist,
Vice-președinte al Colegiului Medicilor Cluj
8 - 9 iunie 2017:
◦ 5 ore curs
◦ 5 ore atelier

MODULUL 2

Reglementări specifice profesiei medicaledeontologia profesională
șef lucrări dr. Maria Aluaș
Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Haţieganu"
Cluj-Napoca
12 - 13 iunie 2017:
◦ 5 ore curs
◦ 5 ore atelier

MODULUL 3

Răspunderea civilă a medicului și a
furnizorului de servicii medicale pentru
cazurile de malpraxis
lect. univ. dr. Năsui Gabriel Adrian
Facultatea De Drept Cluj-Napoca,
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir"
Judecător la Curtea De Apel Cluj
14 - 16 iunie 2017:
◦ 5 ore curs
◦ 5 ore atelier

MODULUL 4

Organizarea şi funcţionarea tipologiilor
asociative/ societare furnizoare de servicii
medicale
conf. univ. dr. Apan Rodica-Diana
Facultatea de Drept Cluj-Napoca
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Avocat
19 - 20 iunie 2017:
◦ 5 ore curs
◦ 5 ore atelier

MODULUL 5

Regimul juridic al contractelor încheiate între
furnizorul de servicii medicale și Casa de
Asigurări de Sănătate
conf. univ. dr. Fodor Elena Mihaela
Facultatea de Drept Cluj-Napoca
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
Avocat
22 - 23 iunie 2017:
◦ 5 ore curs
◦ 5 ore atelier

◦ Programul de desfășurare a fiecărui
modul va fi stabilit în acord cu solicitările
cursanților
◦ Participanților la cursul postuniversitar li
se asigură suport de curs.
◦ Inscrierile la cursul postuniversitar se fac
in limita locurilor disponibile (minim 20
locuri).
◦ Cererile de inscriere se completează in
format electronic, pana la data de 15 mai
2017

Cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare
profesională continuă DREPTUL SĂNĂTĂȚII se finalizează cu
un examen de certificare a competențelor profesionale
obținute și cu certificat de atestare a acestor competențe.

COLEGIUL MEDICILOR CLUJ
◦ În cadrul cursului postuniversitar DREPTUL SĂNĂTĂȚII, în
parteneriat cu Colegiul Medicilor Cluj, se organizează o
serie de 3 ateliere pe temele modulelor. Fiecare atelier va
fi creditat cu puncte EMC.
◦ Persoanele care se inscriu la cursul postuniversitar
DREPTUL SĂNĂTĂȚII beneficiază și de inscrierea la cele 3
ateliere. Locurile se vor ocupa în ordinea înscrierii.
◦ Participarea la ateliere este fără taxă.
◦ Atelierele vor avea ca invitați specialiști din mediul juridic
și medical și se vor organiza dacă se intrunește un număr
de maxim 30 participanți.

Atelierele se vor desfășura după cum urmează
Atelier 1
9 iunie

Modulul 1

Atelier 2
16 iunie

Modulele 2-3

Atelier 1
23 iunie

Modulele 4 -5

“

”Omul doreşte să ştie tot ce se poate
şti; deci să cercetăm, să căutăm, să
aflăm, să ştim.”
DIMITRIE CANTEMIR

Mulțumim!

Dacă aveți întrebări
Ne puteți găsi și la adresa de e-mail
law.cantemir@gmail.com.

Inscrierile electronice la cursul postuniversitar DREPTUL SĂNĂTĂȚII și la cele
trei ateliere organizate în luna iunie 2017 în parteneriat cu Colegiul Medicilor
Cluj s-au încheiat.
In perioada 22, 23, 24 mai îi rugăm pe cei a căror înscriere a fost confirmată pentru cursul
postuniversitar să se prezinte la secretariatul Facultății de Drept, din Cluj-Napoca,
str.Burebista, nr.2, între orele 10-14, cu cerere tip de înscriere însoțită de următoarele acte:
diploma

de
licenţă-copie
xerox
și
original
pentru
certificarea
conformității/adeverință eliberată de către instituţia de învăţământ superior, în care
se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de
valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma-copie xerox și original pentru
certificarea conformității;
suplimentul

la diploma de licență-copie xerox și original pentru certificarea

conformității;
atestatul

de recunoaştere a studiilor, pentru candidaţii cetăţeni străini;

certificat

de competenţă lingvistică, pentru candidaţii cetăţeni străini;

certificatul

de naştere - copie xerox și original pentru certificarea conformității cu

originalul;
copie

după cartea de identitate;

certificatul

de căsătorie (dacă este cazul) -copie xerox și original pentru
certificarea conformității cu originalul;
patru

fotografii tip buletin;

chitanţa


care să ateste plata taxei de înscriere;

dosar plic.

Nedepunerea documentelor corespunzătoare la secretariat în termenul stabilit atrage
invalidarea cererii electronice de înscriere pentru cursul postuniversitar.
Verificarea dosarelor și afișarea listei candidaților admiși se va face la 25.05.2017.
Următoarea serie a cursului postuniversitar se va organiza în luna octombrie 2017.

Vă mulțumim.

