SIMPOZIONUL INTERDISCIPLINAR INTERNAŢIONAL TSM 2017 –
PARTENERIATE PENTRU EDUCAŢIE ŞI SӐNӐTATE
Colegiul Universitar Spiru Haret este o instituţie de învăţământ terţiar
nonuniversitar (nivel postliceal) parte a Universităţii Spiru Haret ce oferă calificări
profesionale de nivel 5 în domeniul SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ şi în
domeniul PRODUCŢIE MEDIA, practicând o politică expansivă ce vizează dezvoltarea
viitoare şi pe alte arii profesionale de interes.
Cei 25 de ani de experienţă în învăţământul universitar au condus la dezvoltarea şi
consolidarea relaţiilor de colaborare cu mediul public şi privat, astfel încȃt Colegiul
Universitar Spiru Haret a putut atrage resurse umane competente, specializate, medici de
prestigiu ce asigură cea mai bună pregătire profesională.
Pe domeniul SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ, Universitatea Spiru Haret
a înfiinţat Colegiul universitar Spiru Haret Bucureşti (autorizat prin Ordinul Ministrului nr.
5770/12.11.2015) şi Colegiul universitar Spiru Haret Craiova (autorizat prin Ordinul
Ministrului nr. 5753/12.11.2015).
Programele propuse de Colegiul Universitar Spiru Haret consolidează inovarea,
stimulează creativitatea, facilitează învățarea și dezvoltarea competențelor-cheie și
profesionale în învățământul postliceal sanitar, propune metode de predare-învățare mai
eficiente, inovative, adaptate cerințelor actuale privind creșterea calității în învățământ.
La Colegiul Universitar Spiru Haret în perioada 17-18 mai 2017 s-a desfӑșurat
prima ediție a Simpozionului Internațional Interdisciplinar TMS 2017 care a reunit experți
din domeniul sӑnӑtӑții din Bulgaria, Maroc, Italia, Cehoslovacia, cadre universitare din
universitӑți de stat și private din Romȃnia, Franța, Bulgaria precum și studenți ai
specializӑrilor Colegiului: AMG (asistent medical generalist) și BFKT (asistent medical
balneofiziokinetoterapie şi recuperare).
Simpozionul Internațional Interdisciplinar TSM 2017 a avut ca temӑ TRANZIŢIA
DE LA ŞCOALA MEDICALӐ LA O VIITOARE PROFESIE ŞI CARIERӐ și s-a
dorit a fi o manifestare dedicatӑ Zilei Internaționale a Asistentului Medical (International
Nursing Day) și cadrelor medicale din întreaga lume. Manifestarea, prin comunicӑrile
propuse comitetului științific și de organizare, și-a propus:
- facilitarea dialogului între învӑțӑmȃntul medical și profesioniștii din domeniul
sӑnӑtӑții, reprezentanții instituțiilor publice prin prezentarea de informații actuale și
utile din domeniul sanitar;
- schimbul de experienţă privitor la implicarea elevilor, studenților şi cadrelor
didactice în activităţi de promovare a sӑnӑtӑtii și educaţiei;
- formarea unor competenţe şi atitudini de responsabilitate socialӑ și voluntariat;
- prezentarea rezultatelor cercetӑrilor în domeniul medical și interdisciplinar.
Pentru organizarea acestui simpozion internațional Colegiul Universitar Sanitar
Spiru Haret (Universitatea Spiru Haret, București) a colaborat cu Centrul de Cercetare,
Medicinӑ, Recuperare și Terapie Ocupaționalӑ al Asociației Europene pentru Promovarea
Excelenței în Educație și Cercetare AEPEEC (București) ca partener principal în
desfӑșurarea stagiului de practicӑ de la specializarea BFKT, cu Departamentul de
Metodologie Pedagogicӑ, Institutul de Educație Virtualӑ Internaționalӑ E.A.H.П.O.O.H.И
din Bulgaria, cu Fundația pentru Promovarea Învӑțӑmȃntului European FINE și avȃnd

sprijinul Inspectoratului Şcolar al Municipiului București (MEN)- Departamentul
Învӑțӑmȃnt Privat și Alternative Educaționale și filialei sectorului 3 Crucea Roșie.
În deschiderea manifestӑrii, dl. prof.univ.dr. Eduard Ionescu în calitate de prorector
învӑțӑmȃnt a urat un Bun venit cӑlduros invitaților transmitȃnd salutul dlui prof. univ.dr.
Aurelian A. Bondrea rectorul Universitӑții Spiru Haret și a prezentat avantajele pentru
studenții care urmeazӑ aceste specializӑri ale Colegiului prin faptul cӑ aceștia beneficiază
de pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din ţările membre ale Uniunii
Europene, pentru a face faţă schimbărilor economice, sociale şi culturale.
Dl. prof. Teofil Vultur în calitate de director și gazdӑ a manifestӑrii a prezentat
echipa Colegiului universitar și ideea acestei manifestӑri: cum și în ce condiții se va face
transferul de cunoștințe și tranziția cӑtre viitoare profesie și carierӑ. Așa cum sublinia și
M.D. Vasilescu (2015), „studiul pieţei forței de muncӑ este important deoarece buna
funcționare a acesteia este vitalӑ pentru competitivitatea economiei, atȃt în prezent cȃt și în
viitor. Atunci cȃnd competitivitatea este vazutӑ ca potențial de creștere, dimensiunea
resurselor disponibile și eficiența utilizӑrii acestora devin esențiale”. Contribuția resursei
umane din domeniul medical și al sӑnӑtӑ din domeniul medical poate contribui la
competitivitatea economicӑ (aceasta fiind determinatӑ de mӑrimea ofertei de forțӑ de
muncӑ, de calificarea acesteia și de flexibilitatea pieței muncii).
Inspectoratul Şcolar al Municipiului București a fost reprezentat prin d-na insp. șc.
prof. dr. Georgeta Iordache (sect.1), d-na insp. șc. prof. Mona Tabacu(sect.3), d-na insp.
șc. prof. Mirela Craiu (alternative educaționale și învӑțӑmȃnt particular), d-na insp. șc.
prof. Daniela Bӑdescu (sect.6), dl. insp. șc. prof. Adrian Horvat (inspector socio-umane)
iar din partea Inspectoratului Şcolar al județului Bihor dl. insp.șc.gen. prof Alin Iuhas.
Reprezentanții instituțiilor cu care colegiul deruleazӑ activitӑți în parteneriat au fost
prezenți prin directorii unitӑților: prof. Teodora Michel (Şcoala Uruguay), prof. Cristiana
Tӑmȃrjean (Şcoala Postlicealӑ Sanitarӑ Slobozia), prof. Lucia Puscaș (Şc. Gimn. Nr.1
Petreu), prof. Viorel Gӑișteanu (Şc. nr. 2 Buftea), o intersantӑ prezentare a condițiilor de
lucru în Uniunea Europeanӑ, a itoricul meseriei de asistent medical fiind realizatӑ de dl.
prof.dr. Crin Marcean în calitate de director al Şcolii Postliceale Sanitare Fundeni (centru
metodologic pentru învӑțӑmȃntul sanitar din Romȃnia).
Dl. conf.univ.dr. Sebastian Chirimbu în calitate de responsabil al comitetului de
organizare și șef lucrӑri la Colegiul Universitar Spiru Haret a prezentat în deschiderea
manifestӑrii echipa de medici, cadre didactice și studenți care vor avea comunicӑri de
specialitate la cele trei secțiuni organizare pe tematice diferite : sӑnӑtate și medicinӑ
(secțiunea I), comunicare, psihologia sӑnӑtӑții și sociologie (secțiunea II-a), educație și
interdisciplinaritate (secțiunea a III-a) .
Secțiunea I a fost moderatӑ de dna dr. Alina Adriana Cӑlina, lucrӑrile fiind
susținute de cadre didactice ale Universitӑții Spiru Haret și Colegului Universitar ș
studenți ai celor douӑ specializӑri: Asistența medicală/ Asistentul medical- adevӑr sau
provocare?, Existӑ riscuri pentru personalul din domeniul sanitar?, Riscul bio-chimic în
laboratorul de analize medicale, Calitatea vieții în imagini, Sfaturi practice: ai grijӑ de
sӑnӑtatea ta!, O radiografie a instituțiilor publice în domenul sӑnӑtӑții, Noțiuni de micӑ
chirurgie și tehnici chirurgicale de bazӑ, Metode de profilaxie a infecțiilor nosocomiale,
Ce este de fapt starea de bine?, Importanța pregӑtirii pacientului în vederea examinӑrii
IRM în pediatrie, Tranzitia de la școalӑ la piața muncii, Educația pentru o viațӑ
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sӑnӑtoasӑ, Aspecte ale empatiei între învăţător/profesor - elevii săi şi părinţii acestora.
Impactul dezvoltării competențelor specifice asupra managementului carierei.
Secțiunea a II-a moderatӑ de prof.univ.dr. Eduard Ionescu și conf.univ.dr. Sebastian
Chirimbu s-a concentrat pe problema stresului ocupațional și a identificӑrii de metode și
tehnici de prevenire sau de vindecare. Prima prezentare (conf.univ.dr. Sebastian Chirimbu)
a adus în discuție problematica acestei boli care în zilele noastre îşi face simţită prezenţa
la nivel mondial. Stresul în general şi stresul organizaţional în particular, sunt într-o
continuă transformare, deoarece au încetat să mai fie fenomene care se manifestă personal,
doar la unii oameni, ci au devenit în societatea actuală probleme majore , omniprezente în
viaţa socială şi în organizaţii. În aceste condiţii, problematica stresului a constituit obiectul
unor numeroase cercetări, articole, studii, dezbateri ale unor oameni care doresc să
găsească soluţii pertinente privind rezolvarea acestei probleme. Stresul organizaţional a
devenit un subiect de mare actualitate, atât la nivel internaţional, dar şi în studiile realizate
în organizaţiile din România, datorita presiunilor economice şi măsurilor sociale ce au
derivat din traversarea crizei economice care a afectat societatea şi viaţa socială în ultimii
ani. Studiile arată că un mediu de lucru nepotrivit, neatractiv poate reprezenta un factor de
risc evident pentru sănătatea angajaţilor. Stresul este privit ca un răspuns la o situaţie în
care indivizii sunt incapabili să îndeplinească cerinţele care li se solicit. Stresul
ocupaţional nu trebuie privit în mod simplist - a fi sub presiune la locul de muncă, el
trebuie analizat ca un factor ce influenţează întreaga viaţă şi trebuie privit din mai multe
perspective: încărcarea muncii, relaţiile la locul de muncă, structura şi climatul
organizaţional, ambiguitatea de rol şi conflictul de rol, oportunităţi pentru dezvoltarea
carierei, relaţia muncă-familie.
Conf.univ.dr. Bogdan Danciu (invitat din partea Facultӑții de Psihologie și Ştiințe
ale Educației Spiru Haret și membru Academia Romȃnӑ, Institutul C. Rӑdulescu- Motru) a
inițiat o interactivӑ dezbatere despre Tabloul valorilor predominante ale studenților.
Reprezentantul și purtӑtorul de cuvȃnt al Poliției Locale sector 2, d-na Maria
Petrescu prin experiența de asistent medical generalist și terapie intensivӑ dar și de
absolvent al facultații de Sociologie Spiru Haret a prezentat comunicarea De ce o carierӑ
în domeniul medical? Provocӑri în comunitate și societatepentru care i s-a decernat
diploma de excelențӑ.
Dna Suzana Anghel în calitate de asistent medical și instructor al disciplinei
Educației pentru sӑnӑtate, formator al Centrului de Cercetӑri, Medicinӑ și Terapie
Ocupaționala al Asociației Europene pentru Promovarea Excelenței în Educație și
Cercetare a prezentat în plenul simpozionului comunicarea: Asistența medical/ Asistentul
medical- adevӑr sau provocare? accentuȃnd asupra faptului cӑ existe multiple riscuri cȃt
și provocӑri pentru personalul din domeniul sanitar, domnia sa desfӑșurȃndu-și activitatea
la secția de Transplant a Spitalului Fundeni.
Cornelie Louatron și Jonathan Louatron de la Stefanik Institute (Cehoslovacia) au
prezentat po comunicare în limba francezӑ pe tema preocupӑrii managementului
educațional pentru sӑnӑtatea studenților și elevilor (Vers une école attentive à la santé des
étudiants).
Cristian Popescu, viceprimar al sectorului 2 și dna lect.univ.dr. Maria Alexe au
moderat în a doua zi de conferința secțiunea a III-a care s-a conturat în jurul ideii de
comunicare cu pacientul, elevul cu cerințe speciale, îngriirile paliative (pornindu-se de la
definiția Organizației Internaționale a Sӑnӑtӑții : «“ Ingrijirea paliativă este îngrijirea
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menită să amelioreze calitatea vieţii pacienţilor şi familiilor acestora, atunci cînd se
confruntă cu o boală ameninţătoare de viaţă; îngrijirea se concentrează pe prevenirea şi
înlăturarea suferinţei, prin identificarea precoce, evaluarea şi tratamentul impecabil al
durerii şi al altor probleme fizice, psiho-sociale şi spirituale.”).
Participanți și studenți din alte facultӑți ai Universitӑții Spiru Haret (Psihologie,
Ştiințle Educației) au luat parte la atelierul organizat în parteneriat cu Asociația Tikaboo,
dl. prof. Florin Alexandru aducȃnd o nouă viziune asupra inteligenței emoționale în relații.
O persoanӑ inteligentӑ emoțional înțelege modul în care personalitӑțile diferite pot
relaționa armonios și profitabil pentru toate pӑrțile implicate, mai ales atunci cȃnd apar
diferențe specifice lumii emoționale a sexului feminin și a celui masculin.
O cercetare întreprinsӑ și concretizatӑ cu comunicarea în aceastӑ secțiune a dnei
prof. univ.dr. Laura Goran și a dlui conf.univ.dr Sebastian Chirimbu asupra populației
școlare a Grӑdiniței Prietenii Mei a investigat Evaluarea impactului factorilor din mediul
de viațӑ și activitate asupra sӑnӑtӑții copiiilor integrați în aceasta structurӑ educaționalӑ.
Ultimele prezentӑri ale simpozionului internațional TSM 2017 au fost fӑcute de dna
prof.univ.dr. Delia Popescu de la Şcoala Doctoralӑ IOSUD a Universitӑții Valahia din
Tȃrgoviște (Abordarea carierei din perspectiva managementului instituției educaționale) și
lect.univ.dr. Adina Barbu-Chirimbu de la Facultatea de Litere a Universitӑții Spiru Haret
care a încercat o analizӑ contrastivӑ a termenilor medicali în limbile romȃnӑ, francezӑ și
englezӑ.
Atelierul de joi axat pe importanța mӑsurilor de prim ajutor a fost coordonat de dna
dr. Melania Iancu de la Colegiul Universitar Spiru Haret și medic spitalul Gr.
Alexandrescu, deosebit de apreciat de studenții celor douӑ specializӑri.
Din comitetul științific internațional au fӑcut part reprezentanți de seamӑ a unor
instituții de învӑtӑmȃnt din strӑinӑtate: Svilen Stanchev și Vesela Belcheva de la St Cyril
and St Methodius University (Bulgaria), Ali Rahimi, de la Bangkok University (Tailanda),
Dara Tafazoli de University of Cordoba (Spania), Karima Bouziane de la Chouaib
Doukkali University (Eljadida Morocco), Jonathan Louatron de la Stefanik Institute
(Cehoslovacia) și Smaranda LIVESCU de la University of Virginia on Line Endorsement
Courses și preșdinta Asociației Internaționale Unifero Inc President (America).
Manifestarea poate fi consideratӑ un eveniment de succes prin cei 140 participanți,
53 prezentӑri în cele douӑ zile, 3 ateliere și sperӑm un volum de conferința care va fi
publicat pȃnӑ la începutul anului universitar viitor și propunerea salutatӑ de participanți:
înființarea unui Centru de Cercetӑri Interdisciplinare în Medicinӑ și Terapie Ocupaționalӑ.
Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU
Şef lucrӑri Colegiul Universitar Spiru Haret
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