
ANEXA 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

 

 

a) Înscrierea participanților:  

- termen limită: 19 aprilie 2019; 

- fiecare participant poate înscrie o singură lucrare pentru una din cele două secțiuni; 

- o lucrare poate avea cel mult doi coautori. 

 

b) Redactarea lucrărilor: 

- se va face în format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, cu 

diacritice, între 3-4 pagini; 

- titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; 

- la două rânduri de titlu se va scrie autorul și instituția de învățământ de la care acesta provine 

(Times New Roman 12); 

- la două rânduri sub numele autorului va începe textul (Times New Roman 12); 

- bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării. 

 

c) Prezentarea lucrărilor: se vor realiza prezentări Power-Point care nu vor depăși 10 slide-uri, 

primul dintre acestea fiind destinat datelor privitoare la: titlul proiectului, numele și prenumele 

participantului, profesia și instituția de proveniență. Fiecare slide poate conține texte însoțite de 

imagini care să reliefeze, cât mai sugestiv, tema dezvoltată în lucrare. 

Formatul acceptat poate fi: ppt-pps, pptx-ppsx. 

 

Susținerea lucrărilor: 

            Pentru prezentarea lucrărilor înscrise în simpozion, fiecare participant va avea la 

dispoziție maxim 10 minute care se distribuie după cum urmează: 

-  7 minute – prezentarea propriu-zisă; 

-  3 minute – sesiune Q&A în cadrul căreia se pot adresa întrebări și se pot formula răspunsuri. 

 

d) Evaluare:  

Prezentarea, de către organizatori, a unor aprecieri de sinteză asupra evenimentului  prin 

evidențierea aspectelor esențiale atinse și prin stabilirea unor obiective de urmărit în 

etapa de diseminare a activității. 

 

Fiecare participant va primi: mapa simpozionului, pliantul de prezentare, agenda activității, 

diploma de participare. 



 

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE 

 

NUMELE………………………………………………………..…,.………….. 

PRENUMELE…………………………………………….……….…………… 

STATUTUL PROFESIONAL……………………….…………….………….. 

INSTITUȚIA DE PROVENIENȚĂ……………..……………….…………… 

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ……………….………….……………… 

……………………………………………………………..…………………… 

NUMĂR DE TELEFON………………….…….…………….………………. 

E-MAIL………………………………………………………………………… 

TITLUL LUCRĂRII…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…. 

SECȚIUNEA ………………………………………………………………….. 

 

Detalii legate de prezentarea lucrării: 

 

Titlul proiectului:…………………………………………….………………………. 

Autor/autori………………………………………………………………………….. 

Statutul profesional……………………………………………………………………. 

Instituția……………………………………………………………………………… 

Număr de slide-uri…………………………………………………………………… 

 

ADRESE DE CONTACT: 

                                                    lucianaantoci@yahoo.com 

                                           iasiaura@yahoo.com 

 

mailto:lucianaantoci@yahoo.com

