Alătură-te unei comunităţi internaţionale de tineri
reumatologi şi cercetători, orientează-te către viitorul
reumatologiei Europene!
Poţi primi broşuri informative periodice realizate de echipa
EMEUNET, noutăţi despre grant-uri de cercetare, burse,
cursuri, stagii de formare!
• Implică-te activ! Devino membru al Grupului de lucru
EMEUNET sau Reprezentant al ţării tale în cadrul
EMEUNET!
• Ia parte la proiectele EMEUNET şi EULAR!
• Înscrie-te
on-line
ACUM
la:
http://emeunet.eular.org/

Bine ai venit în EMEUNET - EMerging EUlar NETwork
Aflat în al patrulea an de la înfiinŃare, EMEUNET este astăzi cea mai mare organizaŃie
internaŃională adresată tinerilor reumatologi şi cercetători din domeniul reumatologiei.
IniŃiat în 2009, sub egida EULAR, proiectul a fost conceput ca o platformă europeană destinată
tinerilor medici sau/şi cercetători în domeniul reumatologiei, promovând educaŃia, cercetarea
ştiinŃifică, realizarea de colaborări profesionale şi integrarea noilor generaŃii în proiectele
EULAR.
Dorim să încurajăm inscrierea şi participarea constantă la activităŃile EMEUNET în rândul
tinerilor medici şi specialişti din domeniul reumatologiei interesaŃi de cercetare! Am organizat
Grupul de lucru EMEUNET pentru a dezvolta o strategie coerentă pe termen lung, integrând tot
timpul idei noi de dezvoltare. ReŃeaua de reprezentanŃi naŃionali în fiecare Ńară membră
realizează o punte de legătură între reumatologii interesaŃi şi conducerea EMEUNET.
Grupul de lucru EMEUNET este compus în prezent din 38 membri care dezvoltă proiectele
EMEUNET şi se întrunesc bianual, cu ocazia congreselor EULAR şi ACR. InformaŃiile despre
activitatea grupului de lucru şi despre alte iniŃiative ale EMEUNET, laolaltă cu ultimele noutăŃi
despre cursuri, burse, sau alte oportunităŃi oferite de EULAR sau de alte organizaŃii, sunt
diseminate în rândul tinerilor reumatologi sau cercetători membri ai EMEUNET.
La EULAR 2012 am lansat site-ul nostru oficial (http://emeunet.eular.org), creat special pentru
tinerii reumatologi. Din acel moment, numărul de membrii EMEUNET s-a triplat, depăşind
astăzi 630 de tineri profesionişti din toate Ńările membre ale EULAR. Site-ul reprezintă o resursă
deosebit de utilă, reunind informaŃii de ultimă oră, o amplă selecŃie de link-uri de interes, date
despre cursuri, burse, stagii de formare, forumul şi baza de date a membrilor.
Sperăm ca EMEUNET să continue să fie atractiv pentru comunitatea tinerilor reumatologi şi ca
din ce în ce mai mulŃi dintre voi să se implice activ în educaŃie, cercetare şi în proiectele
EULAR! În viziunea noastră, EMEUNET va deveni o resursă importantă, reprezentând tinerii
reumatologi în cadrul EULAR şi promovând excelenŃa în Reumatologia Europeană.
Dacă doreşti să fii parte din EMEUNET, te rugăm să te înscrii on-line, gratuit, la
http://emeunet.eular.org.
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