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Proiectul Național 

,,Oportunitățile Studentului Farmacist” 
 

   Societatea Studenților în Farmacie București (SSFB), sub egida Federației Asociațiilor Studenților 

Farmaciști din România (FASFR), desfășoară în perioada 14 - 31 octombrie 2019 proiectul 

,,Oportunitățile Studentului Farmacist”, ce are ca scop dezvoltarea pe plan profesional a studenților 

farmaciști din cadrul Facultății de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”. 

   Din dorința studenților farmaciști de a se informa despre ramurile domeniului farmaceutic unde 

pot aplica după terminarea studiilor universitare, FASFR-Federația Asociațiilor Studențești din 

România organizează anual, cu ajutorul asociațiilor locale, proiectul ,,Oportunitățile Studentului 

Farmacist”, pentru a susține studenții farmaciști din România să își aprofundeze cunoștințele legate 

de oportunitățile pe care le au după absolvirea Facultății de Farmacie, urmărind: domeniile 

farmaceutice vizate, modul de admitere/angajare, beneficiile pe care le are fiecare domeniu, 

factorii de risc ai fiecărui areal farmaceutic și, mai ales, dezvoltarea profesională. 

         Desfășurându-se pe parcursul a trei săptămâni, acest proiect vizează promovarea domeniilor 
cunoscute, dar și mai puțin cunoscute de către studenții farmaciști. Prima săptămână este dedicată 

cercetării, astfel încât sesiunile din datele de 15 și 16 octombrie pun accent pe acest lucru, având ca 

temă ,,Farmacistul și cercetarea”. 

Următoarea săptămână dedicată proiectului urmărește dezvoltarea personală a tinerilor, astfel că, 

în cadrul a două sesiuni inspiraționale conturate în jurul temei ,,O perspectivă asupra provocărilor 

curente și a dezvoltărilor viitoare” ce se vor desfășura în datele de 21 și 23 octombrie, studenții 

vor lua contact cu oameni de success din diferite domenii profesionale. 

Ultima săptămână dezvăluie, în cadrul a două conferințe ce vor avea loc în datele de 29 și 30 

octombrie, domeniile în care poate activa un farmacist, tema aleasă fiind ,,Complexitatea meseriei 

de farmacist - arii de desfășurare”. 
Persoanele ce ne vor fi alături în cadrul acestor sesiuni sunt:  

● Farm.Speranța Prada (Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ,,Ana Aslan”) 

● Dr. Mircea Leabu (Instit. Național de Cercetare ,,Victor Babeș”) 

● Ștefan Floroaica (sportiv) 

● Petru Păun (actor) 

● Dana Nălbaru (cântăreață) 

● Tatiana Malacopol (farmacist-consultant în nutriție) 

● Iulia Preda (farmacist-antreprenor) 

● Mihnea Costescu(Institutul de Medicină Legală ,,Mina Minovici”) 

● Vlad Voiculescu (fost ministru al sănătății) 

● Dr. Carmen Orban( Director General al Grupului Monza) 

● Ema Mincu (Head of Regulatory Affairs-Novartis) 

Mai multe detalii puteți afla pe paginile noastre: 

Facebook https://www.facebook.com/SSpHarmaBucuresti/ 

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/19144258/admin/ 

Instagram https://www.instagram.com/sspharmabucuresti/ 

Verde Andreea – Coordonator Educație și Practică Farmaceutică educatie.ssfb@gmail.com 

Cioboată Elena-Dumitra – Președinte SSFB presedinte.ssfb@gmail.com 
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