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Nr.
Crt.

1

2

Titlul proiectului

Tip proiect/ Cod proiect/ Nr.contract

POSCCE 128/02.06.2010
Haptic Med: Interfete cu retur haptic
Cod SMIS 12271,
in aplicatii medicale
ID proiect 567

Centru de Cercetare-Dezvoltare
ID 1844
pentru Studiul Morfologic si Genetic
cod SMIS-CSNR: 48750
în Patologia Maligna - CEDMOG

Finantator

Beneficiar

Uniunea Europeană (FEDR) Universitatea OVIDIUS din
prin POS CCE 2007-2013 Constanta (Romania)

Uniunea Europeană (FEDR) Universitatea OVIDIUS din
prin POS CCE 2007-2013 Constanta (Romania)

Coordonator proiect UOC

Perioada de
implementare

Obiectiv general

Obiectivul prioritar al proiectului îl constituie
propulsarea grupului de lucru CERVA (Cercetare în
realitate virtuală şi augmentată) ca nucleu de
competenţă ştiiţifică şi tehnologică de înalt nivel, la
standarde internaţionale, în cadrul universităţii
OVIDIUS, în domeniul mediilor haptice. Acest
obiectiv se va materializa ca rezultat direct al
transferului de competenţă ştiinţifică şi tehnică din
partea Dr. Felix Hamza-Lup, expert în explorarea
interfeţelor utilizator cu retur-haptic (i.e. retroacţiune
tactilă) şi aplicarea lor în domeniul pregătirii medicale
şi al reabilitării pacienţilor, către echipa universităţii
OVIDIUS. În mod specific proiectul se orientează pe
aplicaţii de simulare în domeniul medical în special
pregătirea medicilor chirurgi (medical training) şi
aplicaţii de reabilitare (ex. reabilitarea motorie a
pacienţilor după comoţie cerebrală sau alte accidente
care influenţează sistemul motor).

Valoare totala
contractata

Stadiu proiect

Popovici Mircea

iunie 2010 mai 2013

Aschie Mariana

Obiectivul general urmărit prin realizarea Centrului
CEDMOG este reprezentat de crearea cadrului
științific necesar stimulării creșterii capacității de
cercetare a Facultății de Medicină din cadrul
Universității OVIDIUS din Constanța, prin asigurarea
martie 2014 - decembrie
20,779,362.00 lei finalizat
unui mediu de cercetareși educație de un înalt nivel
2015
tehnico-științific sporind astfel șansele tinerilor medici
cercetători și doctoranzi din țară și străinătate în a-și
desăvârși studiile și cercetările într-un Centru public
de educație și cercetare pentru sănătate din România,
regiunea sud-est.

1,348,140.00 lei finalizat

Link

http://hapticmed.cerva.ro

http://cedmog.ro/

