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NOTĂ DE ÎNȘTIINȚARE
Potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație al SNSPMPDSB nr. 23 din 17.12.2020 privind
organizarea programelor SNSPMPDSB, pentru programul de Specializare Radiologie Imagistică Medicală,
informațiile privind condițiile de participare / retragere de la programul de specializare sunt următoarele:
Condiții de participare la programul de specializare
 Durată curs = 30 săptamâni
 Programul de specializare în Radiologie Imagistică Medicală va începe la data de 01.02.2022,
cursul se va desfășura în format online pe platforma PERFMED (www.perfmed.ro) și aplicația
ZOOM în perioada 01.02.2022-28.08.2022 în centrele de pregătire: București, Iași, Sibiu, Craiova
și Galați, orarul pentru Zoom va fi anunțat de către sectretarii cursului pentru fiecare centru
universitar
 Finalizarea programului prin participarea la evaluarea finală a cursului: teoretică (scris) și practică
(scris)
 Materialul didactic din platforma Perfmed este structurat pe module și trebuie parcurs integral,
fiecare modul va fi finalizat prin examen
1.
2.
3.
4.

NOŢIUNI DE RADIOFIZICĂ
SUBSTANŢE DE CONTRAST UTILIZATE ÎN IMAGISTICĂ
PRINCIPII DE RADIOPROTECŢIE
MIJLOACE DE EXPLORARE IMAGISTICĂ:
-Tehnici imagistice care folosesc raze X
-Tehnici imagistice care nu folosesc raze X

Cursanții care au promovat evaluarea finală a cursului se vor înscrie la examenul național pe platforma
Perfmed și vor achita taxa de examen anunțată la momentul respectiv
Condiții de retragere din programul de Specializare
Taxa de instruire se restituie (la solicitare):
 integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de începerea
programului
 în procent de 75%, dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea
cursului
Acest demers este motivat de faptul că, prin bugetul aferent programului, s-a stabilit deja – conform unor
prevederi contractuale – alocarea unui cuantum de plată către lectorii implicaţi în program şi respectiv
pentru achiziţia de materiale consumabile / servicii necesare derulării programului.

