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CE TREBUIE SĂ ŞTIU DESPRE VIZIONAREA UNUI DVD/CD DIN CADRUL
CHARLES LOUIS DAVIS, D.V.M. FOUNDATION, USA
Centrul Internaţional de Studiu Independent din România (CISIR)

1) Sunt student în anul III şi vreau să vizionez un DVD/CD din cadrul CISIR.
Cine se ocupă de mine, pe cine contactez?
Responsabil CISIR este Drd. Elvira Gubceac (Condruţ) (camera 9), iar Director CISIR este
Prof. Dr. Manuella Militaru. Eu o caut pe Drd. Elvira Gubceac (Condruţ).
2) Ce înseamnă CISIR?
CISIR este Centrul Internaţional de Studiu Independent din România şi funcţionează sub
patronatul Fundaţiei Charles Louis Davis, D.V.M., USA. CISIR vă pune la dispoziţie o
colecţie de peste 150 DVD / CD-uri care cuprind o largă paletă a patologiei pe aparate şi
sisteme şi pe specii.
3) Când pot să mă înscriu pentru vizionarea unui DVD/CD?
În intervalul 12.03.2012 – 08.06.2012
4) Cu cât timp înainte trebuie sa mă înscriu şi unde?
Mă pot înscrie cu cel puţin o zi înainte de ziua dorită (în limita locurilor disponibile) sau chiar
cu câteva săptămâni înainte. Înscrierile se fac personal la Drd. Elvira Gubceac (Condruţ).
5) În ce interval orar pot să vin la disciplină pentru a mă programa?
Luni şi Marţi de la ora 9:00 până la ora 14:00
Miercuri de la ora 10:00 până la ora 14:00
Joi şi Vineri de la ora 9:00 până la ora 16:00
6) Câţi studenţi ne putem programa maxim într-un interval orar de vizionare
(un interval orar este de 2 ore)?
Maxim 3 studenţi – în cadrul centrului sunt 3 computere disponibile.
7) Ce trebuie să am la mine în ziua programată pentru vizionare?
O pereche de căşti, o foaie de hârtie / agendă / caiet şi un pix şi dorniţa de a învăţa – pentru că
am de unde!
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8) Paşii pe care îi parcurg în ziua programată pentru vizionare ?
Vin conform programării, la intervalul orar stabilit
Solicit/primesc dosarul cu denumirea prelegerilor. Sunt cam multe subiecte. Ce să
aleg? Nu mă grăbesc! Aleg ce cred că mi-ar plăcea.
Ok. M-am hotărât.
În funţie de tema aleasă primesc DVD/CD-ul cu numărul corepunzător din opis.
După ce primesc DVD/CD-ul mă înregistrez în condica de evidenţă la tabelul cu
numărul corespunzător cu cel de pe DVD/CD (o mai întreb pe Drd. Elvira Condruţ ce
trebuie completat).
Completez rubricele din acel tabel. Obligatoriu specific şi ora de început a vizionării.
Vizionez DVD/CD-ul şi îmi iau notiţe - ideile principale ale prelegerii (cu ocazia asta
exersez şi engleza şi învăţ o groază de lucruri).
După vizionare completez obligatoriu formularul de feed-back (evaluare a prelegerii şi
nu numai) şi specific şi ora de terminare a vizionării.
9) Cum redactez rezumatul DVD/CD-ului?
Disciplina de Anatomie Patologică a pus la dispoziţia şefilor de grupă un model de rezumat.
Rezumatul se realizează strict din informaţia primită la vizionarea DVD/CD-ului.
10) După ce finalizez rezumatul, când îl predau?
Predarea rezumatelor se face personal, la o săptămână (maxim) după vizionare.
11) Dacă rezumatul meu nu corespunde cerinţelor, îl pot reface?
Da, rezumatele care nu respectă modelul pus la dispoziţie vor fi refăcute în maxim 24h.
12) Pot să copiez prelegerea de pe DVD/CD?
CATEGORIC NU! Conform Regulamentului CISIR şi a condiţiilor impuse de Fundaţia
C.L.Davis, copierea este interzisă.
BRAVO! Ai luat punctul pentru examen şi eşti mai informat, deci mai puternic!
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