REGULAMENTUL CONCURSULUI DE APTITUDINI
CLINICE
Cap. 1. Prevederi generale
Art. 1. Prezentul regulament detaliază organizarea, înscrierea, desfășurarea și evaluarea concursului
de Aptitudini Clinice.
Art. 2. Prezentul regulament va fi interpretat de către Coordonatorul de Educație și Practică
Farmaceutică al Societății Studenților în Farmacie București (SSFB), de către Comisia de Cenzori a
SSFB și de către Comisia de Evaluare.
Art. 3. Prezentul regulament va fi publicat pe site-ul www.ssfbucuresti.ro, în atenția studenților
Facultății de Farmacie din București, precum și din celelalte centre universitare din România.
Art. 4. Proiectul se desfășoară în cadrul Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești, eveniment
organizat de către SSFB.
Art. 5. Scopul desfășurării acestui concurs este de a oferi un mediu propice dezvoltării și utilizarea
corectă a cunoștințelor studenților farmaciști.
Art. 6. În continuare, Societatea Studenților în Farmacie București (SSFB) este numită organizator.
Art. 7. SSFB colaborează cu catedra de Farmacologie și Farmacie Clinică din cadrul Faultății de
Farmacie UMF Carol Davila, București în vederea bunei organizări a concursului.
Cap. 2. Obligațiile organizatorilor
Art. 8. SSFB se asigură de buna organizare a concursului, colaborând cu catedra de Farmacologie și
Farmacie Clinică din cadrul Faultății de Farmacie UMF Carol Davila, București în ceea ce privește
desfășurarea concursului, evaluarea, jurizarea precum și utilizarea materialelor necesare.
Art. 9. SSFB va publica pe site-ul www.ssfbucuresti.ro toate informațiile necesare înscrierii și
desfășurării concursului, precum și orice alte detaliile organizatorice (data, ora, locația, materiale
necesare etc.) cu cel puțin 3 săptămâni înainte de desfășurare.
Art. 10. SSFB va publica pe site-ul www.ssfbucuresti.ro și pe pagina de Facebook a Societății
formularul de înscriere la concurs cu cel puțin 2 săptămâni înainte de desfășurarea acestuia.
Art. 11. SSFB va pune la dispoziția participanților toate materialele necesare desfășurării probelor
din concurs.
Art. 12. SSFB se va ocupa de repartizarea studenților înscriși la concurs în echipe de câte 2 membri,
în funcție de opțiunea menționată în formularul de înscriere.
Art. 13. Lista cu repartizarea echipelor pentru concurs se va afișa pe site-ul www.ssfbucuresti.ro și
pe pagina de Facebook a SSFB, cu cel puțin o săptămână înainte de desfășurarea concursul.
Art. 14. SSFB va delega un membru al Biroului Executiv pentru supravegherea procesului de
evaluare a echipelor participante în concurs.
Art. 15. În cazul în care, din motive obiective și/sau organizatorice intervin modificări cu privire la
desfășurarea activității, SSFB se obligă să anunțe, în cel mai scurt timp posibil, participanții, precum

și să remedieze eventualul inconvenient care a apărut. Acesta nu trebuie să influențeze buna
organizare a concursului.
Cap. 3. Obligațiile participanților
Art. 16. Participanții au obligația de a consulta Regulamentul Concursului de Aptitudini Clinice,
înainte de înscriere.
Art. 17. Pentru a se putea înscrie la Concursul de Aptitudini Clinice, participanții trebuie să fie
studenți ai unei Facultăți de Farmacie din țară și să fie studenți în anii de studiu IV sau V.
Art 18. Pentru a se înscrie la Concursul Aptitudini Clinice studenții trebuie să completeze formularul
de înscriere publicat de către SSFB pe site-ul www.ssfbucuresti.ro și pe pagina de Facebook a
Societății.
Art. 19. Pentru a putea fi validată înscrierea la concurs, fiecare student va achita taxa de participare.
Aceasta va fi stabilită anual de către Comitetul de Organizare (SSFB) și va fi adusă la cunoștință
studenților prin intermediul canalelor de comunicare online.
Art. 20. Fiecare participant va trebui să se prezinte la locul, data, ora stabilite și comunicate de către
Comitetul de Organizare, cu instrumente de scris.
*Pentru buna desfășurare a concursului, participanții sunt rugați să se prezinte cu 15 minute îninte
de începerea probei.
Cap. 4. Locația de desfășurare a concursului
Art. 21. Locația în care se va desfășura concursul trebuie să fie dotată cu toate utilitățile necesare.
Art. 22. Locația stabilită de către SSFB împreună cu catedra de Farmacologie și Farmacie Clinică va
trebui să fie anunțată participanților cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de desfășurarea
concursului.
Art. 23. Locația trebuie să dispună de materiale necesare în cazul producerii accidentelor.
Art. 24. Locația trebuie să fie suficient de mare pentru a permite desfășurarea activităților specifice
concursului; în cazul în care capacitatea maximă a sălii este depășită, concursul se va desfășura în
două sesiuni consecutive, repartizarea echipelor în cele două sesiuni fiind ulterior anunțată.

Cap. 5. Participare și înscriere
Art. 24. La Concursul de Aptitudini Clinice poate participa orice student din anul IV sau V, al unei
Facultăți de Farmacie din România.
Art. 25. Participarea se face în echipe de câte doi. Formarea echipelor se va face conform art. 12,
cap. 2 din prezentul Regulament.
Art. 26. Echipele vor fi formate din 2 studenți în același an de studiu.
Art. 2527. Lista cu echipele participante va fi anunțată cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de
desfășurarea concursului.
Art. 28. Fiecare student este nevoit să se înscrie individual, conform prevederilor din cap. 3.

Art. 29. Formularul trebuie să fie disponibil pentru studenți cu cel puțin 14 zile calendaristice înainte
de desfășurarea evenimentului. De asemenea, acesta trebuie să conțină informațiile necesare
organizării proiectului.
Art. 30. După finalizarea completării formularului de înscriere, participanții vor primi un e-mail de
confirmare a participării lor la concurs.
Cap. 6. Desfășurarea concursului
Art. 31. Participanții trebuie să se prezinte la data, ora și locul stabilite de către Comitetul de
Organizare. Acesta din urmă este obligat să le reamintească datele de mai sus participanților, cu cel
puțin 24 de ore înainte de desfășurarea concursului.
Art. 32. Concurenților li se cere să identifice informațiile necesare luării unor decizii terapeutice, să
evalueze regimul de administrare al terapiei curente şi să construiască o listă a problemelor şi
riscurilor terapiei.
Art. 33. Fiecare echipă trebuie să analizeze cazul unui pacient, caz ce reflectă situaţii pe care un
farmacist le poate întâlni în activitatea sa cotidiană. Pentru întocmirea planului de asistență
farmaceutică, vor fi puse la dispoziția studenţilor date despre pacient, afecțiunea acestuia, precum şi
date despre medicament.
Art. 34. Participanții trebuie să identifice problemele medicale, să întocmească o listă cu problemele
puse de terapia medicamentoasă şi să constituie un plan de asistenţă farmaceutică.
Art. 35 Timpul alocat rezolvării cazului este de 25 de minute. Fiecărei echipe i se va cere să facă o
prezentare orală de 10 minute în care să justifice recomandările terapeutice propuse.
Art. 36. Desfășurarea propriu-zisă a concursului:











echipele de participanți vor trage la sorți numărul intrării în concurs;
fiecare echipă trage apoi la sorți biletul de concurs, care este păstrat de Comisia de Evaluare
până la începerea desfășurării probei;
toate echipele părăsesc sala în care se desfășoară concursul (aceasta pentru a nu favoriza
echipele care urmează să intre ulterior pentru rezolvarea probei);
în ordine crescătoare a numărului de concurs, echipele vor rezolva proba, sub supravegherea
unui cadru didactic al catedrei de Farmacologie și Farmacie Clinică;
proba se rezolvă fără nici un material informativ;
candidații echipei care finalizează proba de concurs vor fi conduşi de către cadrul didactic
supraveghetor în sala unde vor expune cazul clinic şi rezolvarea lui;
timpul expunerii cazului este de 10 minute + 2 minute pentru eventuale întrebări din partea
Comisiei de Evaluare (repetarea unor informaţii neclare date de candidaţi, întrebări
referitoare la omiterea unor puncte sau subpuncte ale cazului clinic etc.);
echipa care finalizează proba poate rămâne în sală pentru a audia expunerea celorlalţi
candidați din concurs;
evaluarea se finalizează în momentul în care ultima echipă îşi încheie expunerea.

Art. 37. Orice suspiciune de plagiat va fi verificată de către Comisia de Evaluare, iar în cazul
confirmării, echipa respectivă va fi eliminată din competiție și nu va mai putea participa la niciun alt
concurs din cadrul Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești din anul respectiv.
Art. 38. La finalul concursului, după finalizarea prezentărilor tuturor echipelor, juriul va oferi
sugestii și clarificări studenților, fără a le dezvălui punctajele acordate.

Cap. 7. Comisia de evaluare și evaluarea rezultatelor
Art. 39. Comisia de Evaluare va fi formată din cadre didactice de la catedra de Farmacologie și
Farmacie Clinică a Facultății de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”,
București.
Art. 40. Comisia de evaluare Evaluare va fi asistată de un membru al Biroului Executiv SSFB sau al
Comisiei de Cenzori SSFB.
Art. 41. Comisia poate adresa întrebări suplimentare oricărei echipe pentru a clarifica anumite
informații, dar doar la finalul probei. Comisia nu va adresa întrebări ajutătoare nici unei echipe.
Art. 42. Evaluarea se va face pe baza unui barem anterior stabilit de către Comisia de Evaluare.
Art. 43. Câștigătoare va fi echipa care obține punctajul cel mai mare din partea juriului.
Art. 44. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul festivității de premiere a Sesiunii de Comunicări
Științifice Studențești.

Cap. 7. Prevederi finale
Art. 45. Prin înscriere, participanții își exprimă acordul de a fi filmați și/sau fotografiați în timpul
probelor, în vederea realizării filmului de prezentare a evenimentului.
Art. 46. Orice modificare adusă Regulamentului poate fi făcută de către Comitetul de Organizare cu
cel puțin o lună înainte de concurs.

