INVITAȚIE
FACULTATEA DE DREPT din cadrul Universității din Oradea
în parteneriat cu E.L.S.A. Oradea
vă invită să participați la:
CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ:

„STUDENȚII DE AZI, PROFESIONIȘTII DE MÂINE”
(ediția a IV-a)

Evenimentul științific se adresează studenților domeniilor Drept și Științe
Administrative –din țară și din străinătate, de la toate ciclurile de învățământ.
Anul trecut, în timpul stării de urgență am abordat temele DREPT - MEDICINĂ,
respectiv ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ - SISTEMUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ.
Condițiile din prezent ne spun că problematica EFECTELOR PANDEMIEI COVID
19 ÎN SISTEMUL JURIDIC ȘI AL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE este de o stringentă
actualitate, în raport cu situația din prezent și mai ales în raport cu impactul semnificativ
produs asupra unor segmente importante ale societății noastre, motiv pentru care aceasta va
fi tema ediției din 2021.
Facultățile au misiunea ca în această perioadă să identifice și să exploateze toate
resursele pentru continuarea, prin metode alternative, a activităților academice. Astfel, ne
propunem ca evenimentul să se desfășoare on-line, utilizând platforma ”Zoom”.
Împreună, alături de colegii și studenții noștri, alături de colegii și studenții din alte
centre universitare, dorim să păstrăm tradiția organizării acestui eveniment, așa încât
adaptându-ne la condițiile date, vă invităm să fiți parte a acestei manifestări.
Vă aşteptăm cu drag!

Decan,
Conf.univ.dr. Cristian Dumitru MIHEȘ

CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ:

„STUDENȚII DE AZI, PROFESIONIȘTII DE MÂINE”
(ediția a IV-a, on line)

Evenimentul științific se adresează studenţilor domeniilor Drept și Științe Administrative –
nivel licenţă, master și doctorat, din țară și din străinătate, manifestarea dorindu-se a reprezenta un
spațiu al dialogului și al dezvoltării studenţilor, de la toate ciclurile de învățământ.
 Perioada / Locul/ Modalitatea de desfășurare:
Lucrările conferinței se vor desfășura în perioada 13-14 mai 2021 / on line / platforma ZOOM
 Structura conferinței:


13 mai – workshop:
”EFECTE ALE PANDEMIEI COVID 19 ASUPRA SISTEMULUI JURIDIC
ȘI AL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE”

În cadrul acestor workshop-uri vor participa atât specialiști/practicieni din domeniul juridic
și medical, cât și cadre didactice ale Facultății de Drept, care vor împărtăși studenților și
masteranzilor aspecte concrete din activitatea desfășurată, aspecte care privesc multiplele probleme
de ordin juridic și administrativ pe care le implică domeniul sănătății publice.


13 mai - training cu tema:

”DEZVOLTAREA CARIEREI. COMUNICARE”, realizat cu participarea unor invitați.

-

14 mai - sesiunea de comunicări științifice a studenților de la toate ciclurile de
studiu, va avea două secțiuni :

secțiunea: ”EFECTE ALE PANDEMIEI COVID 19 ASUPRA SISTEMULUI JURIDIC”
secțiunea: ”EFECTE ALE PANDEMIEI COVID 19 ASUPRA SISTEMULUI
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE”

Date de contact: adresa: b-dul Gen. Gh. Magheru nr. 26, Oradea, jud. Bihor,
tel: +4(0)-259408457; email: drept@uoradea.ro; site web: https://drept.uoradea.ro/

 Date importante:
 Termenul limită pentru înscrierea la conferință este 5 mai 2021. Din motive
organizatorice, accesul la conferință va fi acordat pe baza adresei de email comunicată la
înscriere.
 Pentru înscrierea ca participant vă rugăm să ne comunicați datele dvs. (numele,
universitatea,
email,
mobil)
pe
adresele:
conferinta.drept@uoradea.ro
și
laviniachipea@gmail.com.
 Pentru înscrierea în vederea susținerii unei lucrări, aceasta se va realiza cu titlul
lucrării, abstract (max. 200 cuvinte) și cuvinte cheie (4-5 cuvinte), atât în limba română cât și
în limba engleză, pe lângă datele dvs. (numele, universitatea, email, mobil) tot la adresele:
conferinta.drept@uoradea.ro și laviniachipea@gmail.com.
 Teme propuse de organizatori, enumerarea nefiind exhaustivă: relația pacient –
medic, inclusiv aspecte legate de confidențialitatea acesteia, informarea pacientului și
drepturile acestuia, drepturile și obligațiile personalului medical, răspunderea personalului
medical ori a personalului administrativ care deservește unitățile medicale (răspundere civilă,
administrativă, disciplinară, penală), malpraxis-ul, măsurile de siguranță (izolarea și
carantina) în cazul epidemiilor și răspunderea pentru încălcarea acestora, asigurarea
mijloacelor de lucru (medicamente, echipamente, dispozitive și aparatură medicală), măsuri
extraordinare – prioritatea în acordarea asistenței medicale, relația dintre administrația
publică, spitale și celelalte unități medicale, asigurarea asistenței medicale în școli și
universități, digitalizarea în Drept și Administrație publică; derularea învățământului on-line;
sprijinirea angajatorilor și a angajaților afectați de pandemia Covid 19; impactul pandemiei
Covid 19 asupra relațiilor de familie.

 Pentru informaţii suplimentare:


vă rugăm să accesați și site-ul Facultății de Drept: https://drept.uoradea.ro/ro/noutati



totodată, puteți contacta și coordonatorii evenimentului:
- Conf.univ.dr. Cristian Miheș, email: cmihes@gmail.com
- Conf.univ.dr. Lavinia Onica-Chipea, email: laviniachipea@gmail.com
- Lector univ. dr. Florina Morozan, email: florinamorozan@yahoo.com

Date de contact: adresa: b-dul Gen. Gh. Magheru nr. 26, Oradea, jud. Bihor,
tel: +4(0)-259408457; email: drept@uoradea.ro; site web: https://drept.uoradea.ro/

