INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI
Rezumatul va fi redactat în limba română. Rezumatul trebuie să se încadreze pe o
singură pagină.
Setare pagină: - format A4: - margini: 2 cm - sus, jos, stanga, dreapta. Fiecare
secțiune se va introduce la un rând- spațiu sub secțiunea precedentă.
Titlul lucrării: cu majuscule, TNR 14, bold, alignment central. Titlul trebuie să
fie clar, concis, în acord cu tema abordată și să nu depășească 50 cuvinte, pe maximum 3
rânduri.
Autori: TNR 12, bold, alignment central, la un rând sub titlu. Se vor completa: Numele și prenumele studentului/masterandului; anul și programul de studiu (MV,
CEPA, EPA, CEAEHK) - Numele și prenumele coordonatorului științific; disciplina. Afilierea instituțională - Adresa de e-mail a studentului (prim autor) Secțiunea unde se
încadreaza lucrarea (în funcție de tematica abordată):
- 01. Secţiunea: Medicină Veterinară - Ştiinţe Preclinice
- 02. Secţiunea: Medicină Veterinară - Ştiinţe Clinice
- 03. Secţiunea Medicină Veterinară- Sănătate Publică și Producții Animaliere
- 04. Secţiunea Controlul și Expertiza Produselor Alimentare
Rezumat: TNR 12, alignment justify, fără Indent, spațiere la 1.5. Rezumatul
trebuie să cuprindă între minimum 200 și maximum 300 cuvinte.
Structura rezumatului: Introducere, Material și metode, Rezultate, Concluzii
Cuvinte cheie: TNR 10, Italic; 3 – 5 cuvinte cheie. Bibliografie: TNR 10. Trebuie să
cuprindă titlurile din literatura de specialitate care au servit ca bază de documentare (3 –
5 surse), respectiv autorii care au fost citaţi în text la rezumat. Referinţele vor fi
numerotate, se trec în ordine alfabetică şi cronologică după modelul de mai jos:
- articol în jurnal: 1. Nielsen M.K., 2012. Sustainable equine parasite control:
Perspective and research needs. Veterinary Parasitology, 185(1):32-44.
- carte: 2. Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L., 2007. Veterinary Parasitology. Blackwell
Publishing House, USA

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 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!
MODEL:

TITLUL LUCRĂRII: majuscule, TNR 14, bold, alignment central
Autor: Mihai GEORGHESCU (student/masterand an ...., MV/CEPA
/EPA/CEAEHK) TNR 12, bold, alignment central
Coordonator ştiinţific: Prof. Ion IONESCU (disciplina: ....................... )
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din București, Facultatea de
Medicină Veterinară
e-mail: mgeorgescu@yahoo.com
Secțiunea: 01/02/03/04. Se va trece una din secțiunile simpozionului, unde se
încadrează lucrarea, în funcție de tematica abordată.
REZUMAT
Text rezumat: TNR 12, alignment justify, fără Indent, spațiere la 1.5; minimum 200 și
maximum 300 cuvinte.
Introducere:
Material și metode:
Rezultate:
Concluzii:

Cuvinte cheie: TNR 12, Italic; 3 - 5 cuvinte cheie, separate prin virgulă.
Bibliografie: TNR 10; spațiere la 1 rând; 3 - 5 surse bibliografice.
1.
2.
3.
4.
5.

