Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului „Dezvoltarea competențelor personalului medical specializat privind prevenția, diagnosticarea și tratamentul chirurgical al
cardiopatiilor congenitale și dobândite la copii prin utilizarea tehnologiei de vârf. CARDIOPED”
Contract POSDRU/179/3.2/S/152289
Beneficiar Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

Avizul/Acordul pentru derularea deplasării de la
Director medical/Manager institut/Reprezentant legal/împuternicit

_____________________________________________
(nume, prenume, semnatura și stampila)

Anexa 0 - Cerere înscriere
pentru efectuarea stagiului de practică aprofundată în străinătate

Subsemnata
având

(ul)

funcția

______________________________________________________________,
de

medic

sau

asistentă

medicală

la

instituția

_______________________________________________________, cu experiență profesională de
____ ani și cu vechime la actualul loc de muncă de ____ ani, profesând în domeniul
_________________________________________, vă rog să binevoiți a aproba derularea efectuării
stagiului de practică aprofundată în străinătate în locația/locațiile (se vor bifa una sau mai multe):
Germania - Bad Oeynhausen - Zentrum für Angeborene Herzfehler Herz- und Diabeteszentrum
NRW
Germania - Munchen - Abteilung für Elektrophysiologie, Deutsches Herzzentrum
Franța - Paris - Pediatrics and Neonatal Critical Care, South Paris University Hospitals,
"A.Beclere" Medical Center
Austria - Viena - Dept. of Cardiac Surgery, Medical University of Vienna
Italia – Massa - Ospedale del Cuore, "G. Pasquinucci"
Cehia - Praga - Dětské Kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol (Children’s Heart Centre),
University Hospital Motol
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Perioadele în care sunt disponibil/ă pentru stagiu (se vor bifa una sau mai multe, preferabil cât mai
multe):
a doua jumătate a lunii iulie 2015

prima jumătate a lunii octombrie 2015

prima jumătate a lunii august 2015

a doua jumătate a lunii octombrie 2015

a doua jumătate a lunii august 2015

prima jumătate a lunii noiembrie 2015

prima jumătate a lunii septembrie 2015

a doua jumătate a lunii noiembrie 2015

a doua jumătate a lunii septembrie 2015

prima jumătate a lunii decembrie 2015

Nivelul de cunoaștere al limbii străine (autoapreciere):

Limba

Nivel citit (se va scrie
începător, mediu sau
avansat)

Nivel vorbit (se va scrie
începător, mediu sau
avansat)

Nivel scris (se va scrie
începător, mediu sau
avansat)

Engleza
Franceza
Germana
Italiana
Alta limba – specificati

_________________
Descrieți pe scurt motivație în vederea participării la stagiul de practică:

Semnătura _________________
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