
II. INSTRUCTIUNI DE PREZENTARE A LUCRĂRII 
 

 

Toate lucrările acceptate vor fi prezentate oral în cadrul simpozionului, la una din secțiunile 

la care a fost înscrisă și acceptată lucarea. 

 

PREZENTAREA LUCRĂRII 

 Power-Point (ppt, 97-2003) (7 - 10 slide-uri), cu următoarea structură (recomandări):  

- slide 1: antetul / afiliere institutionala; titlul lucrării, autor şi coordonator, disciplină; 

- slide 2: prezentarea unei scurte introduceri (pe baza referentialului bibliografic) și 

motivaţia lucrării / temei abordate; 

- slide 3: Material şi metodă:  se vor prezenta metodele folosite și materialul de cercetare;  

- slide 4-7: Rezultate şi discuţii: se vor prezenta cercetările efectuate, rezultatele obținute 

(cu Tabele, grafice, imagini originale) și interpretarea rezultatelor; 

- slide 8:  contribuție proprie; 

- slide 9: Concluzii: NU se vor repeta rezultatele ci se va evidenția relevanța studiului 

consecutiv cercetărilor derulate; 

- slide 10: Mulţumiri / Acknowledgments; bibliografie. 

Alte recomandări:  

- evitați folosirea de culori (font, fond) care nu oferă contrastul necesar unei urmăriri facile; 

- evitați efecte complicate care necesită prea mult timp; 

- folositi mărime font-uri adecvată (de ex. Arial 20, B pentru titluri; Arial 18, pentru text);  

- evitați prezentare de slide-uri cu foarte mult text.  

 

 Prezentarea orală:  
- durata: 5-7 minute, plus 2 minute pentru întrebări. 

Recomandări: 

- expuneți lucrarea, nu citiți lucrarea (încercaţi să nu citiţi de pe slide-uri); 

- vorbiți către comisie / auditoriu; evitați gesturile largi; 

- utilizaţi un indicator (pointer) pentru a ghida auditoriul; 

- folosiți un limbaj adecvat (academic/științific), clar, fără greșeli; 

- vocea corespunzătoare, pentru a fi auziți de auditoriu; 

- fiţi cât mai relaxaţi, concentraţi-vă asupra mesajului; 

- controlaţi-vă emoţiile; dacă totuşi aveţi emoţii nu vă scuzaţi, ci căutaţi să transformaţi 

emoţia în energie pozitivă.  

Documentul (ppt, 97-2003), având următoarea denumire: NumePrenumeSecţiune (ex: 

PopescuMarin04CEPA) va fi trimis pe e-mail, cu cel puțin o zi înainte de simpozion, sau adus 

pe suport electronic. 

Vă urăm succes! 

 

 


