
 

 

                            ANUNȚ 

Asociația Studenților Mediciniști și Biologi Suceava, în parteneriat cu Facultatea de 

Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității ,,Ștefan cel Mare” Suceava, organizează, în 

perioada 12-14 Mai 2022, Congresul Studențesc de Științe Medicale și Biologice cu 

tema MEDICINĂ INTEGRATIVĂ ȘI STIINȚE BIOLOGICE. 

Descriere: 

Pe parcursul a 3 zile, vă așteptăm să participați la sesiunile de prezentări orale si de 

postere, prezentări susținute de keynote speakers renumiți din domeniu şi la workshop-uri 

dedicate temelor de interes actual din domeniul sănătăţii si al științelor biologice 

Secţiuni: (participare cu prezentări orale și/sau cu poster; cele mai bune lucrări fiind 

premiate! 

1. Medicină Generala și Asistență Medicală Generală; 

2. Nutriție și Dietetică; 

3. Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală; 

4. Medicină Dentară şi Tehnică Dentară; 

5. Biologie si Biochimie. 

Evenimentul va fi un hub pentru schimbul de informații științifice, noutăți din domeniu 

si, desigur, socializare si multă voie bună! 

Vă oferim: 

- Schimb de informații şi noutăți medicale şi biologice; 
- Posibilitatea studenților să prezinte rezultatele cercetărilor şi studiilor, inclusiv a celor clinice 

pe care le-au efectuat si sa le publice in volumul de abstracte! 
- Realizarea unui cadru în care participanții să vină în contact cu reprezentanți de seamă ai 

vieții medicale din România şi cu cele mai importante noutăți din domeniul sănătății; 
- Îmbunătățirea cunoştinţelor şi tehnicilor medicale, cât şi biologice; 
- Deschiderea de noi perspective în medicina modernă şi în biologie; 
- Formarea studenților în direcția unei bune colaborări interdisciplinare; 
- Recunoaşterea valorii științifice şi încurajarea îmbunătățirii continue prin selectarea şi 

premierea celor mai bune lucrări. 
 

La evenimentul științific sunt așteptați studenţi de la Ciclul I - Licenţă. Ciclul II – Master 

și Ciclul III – Doctorat și absolvenți. 

 

Important: 

- Data limită de trimitere a abstractelor (în varianta electronică) - 20 Aprilie 2022. 

- Comunicarea acceptării si eventuale sugestii de revizuire a lucrării – 23 Aprilie 2022 – vor 

fi acceptate lucrările cu relevanta științifica si supervizate de un cadru didactic îndrumător 

- Trimiterea prezentărilor/posterelor acceptate – 29 Aprilie 2022 

- Lucrările prezentate vor fi publicate în volumul de abstracte, publicat sub egida USV; 



 

 

 

Informații de redactare: 

- Textele proiectelor vor fi elaborate în limba română si în limba engleză; 

- Participanții vor expedia toate materialele într-un document unic PDF pe adresa de e-mail 

congres@asmbs.ro, precizând în subiectul e-mailului și în denumirea documentului 

următoarele informații: numele, titlul lucrării și secțiunea unde se înscriu; 

- Autorii lucrărilor trebuie să-şi asume răspunderea pentru limbajul și corectitudinea 

informațiilor utilizate. Materialele care nu vor întruni cerințele menționate nu vor fi acceptate. 

Membrii Departamentul Academic și a Comisiei de Admitere a Lucrărilor vor propune 

eventuale revizuiri necesare în vederea acceptării lucrărilor; 

- Abstractele, posterele si prezentările vor fi realizate pe baza template-urilor puse la dispoziție. 
 

 

Reguli abstract: 

• Titlul: Acesta trebuie să fie original și în limba română/engleză, cu majuscule, font 12, bold, 

centrat. 

• Autor: prenumele (complet), numele, anul și programul de studii ale studentului, font 12, 

italic; aliniere în dreapta paginii: 

• Coautori: Este permis un număr de maximum 1 autor și 3 co-autori pentru fiecare lucrare 

înscrisă în cadrul Congresului. 

• Coordonator: prenumele, numele, titlul științific ale profesorului coordonator, font 12, 

italic; aliniere în dreapta paginii: 

• Rezumat: (între 100-500 de cuvinte): realizat în limba română (Rezumat) sau în limba 

engleză (Abstract) - font 10, spațiu între rânduri; 

• Cuvinte-cheie: (până la 6): în limba română (Cuvinte-cheie) şi în engleză (Key-words) - font 

10. 

 

Reguli de realizare a prezentărilor (comunicare orala): 

• Prezentarea va fi realizata într-un format compatibil cu MS PowerPoint.  

• Format slide: portrait 

• Număr slide-uri:  corespunzător, cu o durata maxima de prezentare de 15 minute! 

• Recomandat: folosiți un raport intre elementele text, cele grafice, precum si culori care să vă 

ajute sa transmiteți esențialul din informație, mesajul științific; 

• Textul va fi redactat în limba română sau engleză;   

• Tabelele și figurile vor fi numerotate secvențial; 

• A se utiliza modelul de prezentare orală pus la dispoziție. 
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Structură Poster: 

1. Format:  PORTRET: maxim 118 cm înălțime×84 cm lățime. 

2. Câmpuri obligatorii: Titlu, autorul/autorii, afilierea, introducere, scop, materiale și 

metode, rezultate, concluzii, cuvinte-cheie. 

3. Câmpuri facultative: Desene, figuri, tabele, grafice, fotografii, scheme rezultate etc.  

4. Titlul. Titlul posterului trebuie să coincidă cu titlul rezumatului depus de Dumneavoastră 

la această Conferință. Pentru facilitarea identificării includeți autorii și afilierile 

acestora (instituție/organizație) sub titlu. 

5. Structurare: Obiectivul este de a prezenta informațiile în mod clar, accesibil, la subiect 

și vizual atrăgător. Vă recomandăm să nu supraîncărcați posterul cu text și/sau grafică, 

să utilizați un stil consecvent (de la stânga la dreapta sau de sus în jos) pentru a ușura 

lizibilitatea conținutului posterului. Posterele trebuie să includă un număr suficient de 

figuri (grafice, diagrame, imagini) etichetate corespunzător. Evitați utilizarea pasajelor 

textuale lungi, iar compartimentul Materiale și metode trebuie să fie prezentat succint, cu 

excepția cazului în care este obiectivul principal al rezumatului. Pentru text utilizați o 

dimensiune mare de font (nu mai puțin de 70 de puncte) și aranjați materialul în coloane, 

preferențial față de rânduri, pentru a spori perceperea posterului. Indicați succesiunea 

tabelelor, cifrelor sau figurilor cu numere sau litere evidențiate sau colorate cu cel puțin 

50 de puncte. 

6. Prezentare. Posterele moderate vor fi prezentate (3-5 minute) de către autori în cadrul 

sesiunilor în secții pe profil tematic.  

Posterul în format PDF  trebuie să fie denumit după cum urmează:  
 

• Exemplu:  Ionescu_Alimente/ND, unde 
Prima dată este trecut numele de familie, urmat de numele Posterului si secțiunea unde se 
înscrie; 
• Email-ul cu posterul atașat va fi denumit „Poster Conferință”. 
• Posterul va fi tipărit si adus în formă fizică în ziua de 12 Mai; 
 

Toți participanții înscriși vor beneficia de: 

• Participare la toate sesiunile de prezentări, lecturi si postere; 

• Diplome de prezență și mapa Congresului; 

• Cafea si răcoritoare; 

• Participare la activitățile de socializare. 

Participanții cu lucrări prezentate beneficiază de: 

• Diplome de participare si mapa Congresului (inclusiv  volumul de 

abstracte); 

• 1 masa/zi, gustări, cafea si răcoritoare; 

• Participare la activitățile de socializare. 


