
  

 
 

 

 

A MICCAI Society endorsed event 
 



 

Evenimente: 

Conferința academică SSIMA constă în trei tipuri de evenimente:  
1. Prelegeri interactive cu cercetători de talie mondială în domeniul tehnologiei medicale,  
2. Discuții la masa rotundă între liderii din domeniul sănătății (directori de spitale, factori de decizie 
politică și alți factori de decizie la nivel înalt) pentru a promova cooperarea și înțelegerea,  
3. Sesiuni practice pentru participanți, conduse de cercetători de top și lideri în domeniu, pentru 
înțelegerea aplicațiilor practice și exersarea muncii în echipă. 
 
 
Lista vorbitorilor și invitaților confirmați: 

Nume Instituția Funcția 

Bart Romeny Eindhoven University of Technology Professor (emeritus) 

Alon Wolf Technion Institute of Technology Vice President 

George Haber Crestafund Investments Owner 

Michael Bronstein Oxford University Professor 

Alex Bronstein  Technion Institute of Technology Professor 

Michael Elad  Technion Institute of Technology Professor 

Alejandro Frangi  University of Leeds/Leuven University Professor 

Ehud Rivlin  Verily (a Google company) Head 

Natalia Trayanova Johns Hopkins University Professor 

Michael Halberthal  Rambam General Hospital General Director 

Edmond Sabo  The Lady Davis Carmel Medical Center Director of Pathology Department 

Dorin Comaniciu Siemens Healthineers Senior Vice President 

Ron Kimmel Technion Institute of Technology Professor 

Marco A Zenati Harvard University Professor 

Lihi Zelnik-Manor Technion Institute of Technology Professor 

Nabil Simaan  Vanderbilt University Professor 

 

Evenimente sociale: 

În cadrul SSIMA, există un spațiu pentru evenimente sociale, care permite participanților și 
vorbitorilor/prezentatorilor să se cunoască între ei: 
SSIMA Running Team: pentru ediția din 2022, profesorii Alon Wolf, Ron Kimmel și Lihi Zelnik-Manor 
s-au oferit voluntari pentru a conduce sesiuni de alergare dimineața devreme, pentru a se asigura că 
mințile sănătoase rezidă în corpuri sănătoase! 
În timpul serilor, invitații și participanții pot decide să extindă procesul de învățare într-un cadru mai 
informal. Va exista, de asemenea, tradiționala seară de gală, în timpul căreia invitații și participanții 
se pot întâlni într-o locație elegantă din cadrul orașului Oradea și se pot bucura de compania 
celorlalți în timpul unei cine 
 

Aspecte practice: 
Formularul de înscriere pentru SSIMA 2022 poate fi găsit la https://ssima.eu/application/. 
 

https://ssima.eu/application/


Termenul limită de înscriere este 31 Iulie. 
 
Cererile vor fi analizate în termen de 2 săptămâni de la primirea formularului, după care participanții 
se pot înregistra la eveniment.  
 
Taxele de înscriere sunt următoarele: 
Studenți la licență și masterat:       150 EUR    
Profesioniști timpurii (doctoranzi):      250 EUR   
Profesioniști (din mediul academic, institute de cercetare și medici):  350 EUR   
Industrie și altele:        600 EUR 
  
Taxele vor acoperi cursurile/sesiunile de laborator, pauzele de cafea și evenimentele sociale. 
 
Există oportunități de sprijin financiar disponibile pentru un număr select de participanți, pe baza 
meritelor și a nevoilor financiare. Vă rugăm să consultați formularul de cerere pentru mai multe 
informații. 

Pentru cazare, vă sugerăm Hilton DoubleTree, Ramada by Windham, Continental Forum Hotel, ca 
opțiuni: pot fi disponibile tarife preferențiale (vă rugăm să verificați cu hotelurile și să nu uitați să 
menționați SSIMA 2022). De asemenea, avem la dispoziție un număr limitat de opțiuni de cazare 
gratuită pentru studenți la partenerul nostru, Universitatea din Oradea. Acestea constau în camere 
twin/triple comune cu baie proprie. Vă rugăm să vă specificați interesul în formularul de înscriere la 
butonul de radio "Campus Accommodation Option". Această cazare va fi alocată în primul rând 
voluntarilor noștri, în al doilea rând persoanelor care primesc ajutor financiar pentru taxele de 
participare și în al treilea rând pe baza principiului "primul venit, primul servit".  

Pentru mai multe informații 

Vă rugăm să consultați site-ul nostru (www.ssima.eu), unde lista de vorbitori va fi actualizată în 
permanență cu invitații și vorbitorii nou confirmați. 
De asemenea, puteți găsi informații despre edițiile anterioare și informații interesante despre locul 
de desfășurare, precum și despre orașul Oradea. 
Dacă mai aveți întrebări, nu ezitați să ne trimiteți un e-mail la adresa contact@ssima.eu. 
 
Așteptăm cu nerăbdare aplicațiile dumneavoastră! 
 

SSIMA Organization Committee   

Prof. Alfred Bruckstein Technion Institute of Technology 

Prof. Alejandro Frangi 
University of Leeds | Leuven 
University 

Mr. George T. Haber Crestafund Investments 

Dr. Elena Ovreiu University Politehnica of Bucharest 

Prof. Bart ter Haar Romeny Eindhoven Technical University 

Prof. Alon Wolf Technion Institute of Technology 
 

Oradea City Hall   

Mr. Florin Birta Mayor of Oradea 

Mr. Mihai Jurca City Manager 
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