Katedra za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci organizira dvodnevni
simpozij s međunarodnim učešćem pod nazivom 2. LJETNA ŠKOLA CSI 2018., koji će se održati od
26. do 27. srpnja 2018. na Medicinskom fakultetu u Rijeci.
Cilj ove ljetne škole bio bi upoznati polaznike, prije svega studente poslijediplomskog studija
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci s najnovijim dostignućima forenzičnih znanosti i njihovoj
primjeni u sudskomedicinskoj praksi. U holu Medicinskog fakulteta bili bi tijekom održavanja simpozija
izloženi i posteri s raznih međunarodnih kongresa na kojima su sudjelovali djelatnici našeg Zavoda.
Sudska medicina kao interdisciplinarna grana znanosti nudi brojne nove izazove i informacije, za koje
su studenti medicine tijekom formalnog obrazovanja često prikraćeni, što je, kao i činjenica da u
Hrvatskoj ne postoji škola ovog tipa namijenjena studentima poslijediplomskog studija, nagnalo na
organizaciju ovog dvodnevnog simpozija.
Ove godine je simpozij prijavljen Hrvatskoj liječničkoj komori koja će za aktivno sudjelovanje
članovima HLK dodijeliti 15 bodova, a za pasivno 11 bodova, te Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika
koja za aktivno sudjelovanje članova SR MLD dodjeljuje 8 bodova, a za pasivno 5 bodova.
Sudjelovanje na simpoziju za studente Poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Medicinskog
fakulteta u Rijeci “ Biomedicina“ i „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“ boduje se kao izborna
aktivnost sa 0,5 ECTS bodova.
Prijaviti se mogu svi zainteresirani koje zanima tematika skupa, a dobrodošli su uz zdravstvene
radnike i djelatnici Ministarstva pravosuđa te djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova, a sve u cilju
unaprjeđenja struke.
Program u prilogu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku (tel:
+38551213853) ili na novootvorenoj facebook stranici (ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU I
KRIMINALISTIKU RIJEKA).
Potvrde o plaćenoj kotizaciji molimo proslijedite na mail : ljetnaskolacsi@gmail.com u suprotnom
ulaz na skup neće biti omogućen.
Prijaviti se može do 01. srpnja 2018.
link za prijavu : https://goo.gl/forms/2LDM5xzSAdp0NTp22
Kotizacija za sudionike uključuje :
Program tečaja
Potvrda o sudjelovanju
Pauze za kavu
Catering u holu Medicinskog fakulteta
Kotizacija iznosi 300,00 kn; podaci za uplatu su :
Medicinski fakultet u Rijeci
Braće Branchetta 20
51000 Rijeka
Banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR9323600001101410222
SWIFT: ZABAHR2X
Poziv na broj: HR00 300-30-4111
Opis plaćanja: Ime i prezime polaznika, uz naznaku - kotizacija za 2. ljetnu školu CSI

