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NORME DE REDACTARE PENTRU VOLUMUL DE REZUMATE 

 

Lucrările pentru Volumul de rezumate extinse se redactează în Word, în limba română sau engleză 

- textul: Times New Roman, font 12, la 1.5 rânduri (12 pt), Justified 

- marginea: 2.5/2.5/2.5/2.5 cm, A4 

- titlul: Times New Roman, font 16, bold, centrat, inainte două linii (24 pt), dupa o linie (12 pt), (succint, de 

preferat pe un rând) 

- autorii: Times New Roman, font 12, Italic,  centrat, bold,  inainte 0 linii, nu se menționează titlurile 

didactice (student, cadru didactic), format Prenume NUME,  

- afilierea autorilor: Times New Roman, font 12, Italic, centrat, se indica în ordinea menționării autorilor, 

dupa o linie (12 pt), înainte 0pt, după o linie (12 pt) 

- nr. pagini: 1 pagină, minim 400 cuvinte, incluzând și potențial material grafic, dacă e cazul 

- cuvinte cheie: 3-5 cuvinte, Times New Roman, font 12, Italic, bold,  incluse in aceeași pagină 

Se recomandă ca în text să se indice: scopul lucrării, scurte rezultate (se admit și grafice, tabele, etc.), 

concluzii. 

 

NORME DE REDACTARE A PREZENTARII ORALE IN POWER POINT 
 

Pe primul slide se indica:   

sigla universități și a facultății (în partea superioară) 

TITLUL prezentării (centrat) 

numele autorilor (Prenume NUME), menționând aparteneța la specializare, departament, după caz 

(centrat) 

în subsol se menționează: Sesiune de comunicări științifice studențești, Timișoara, iunie 2021 

(centrat) 

Pe al doilea slide se indică scopul lucării 

Pe al treilea slide se indică cuprinsul prezentării 

Pe maxim 6-10 sliduri se prezintă rezultatele, cuprinzând grafice, scheme, poze, text (redactat cu min 20-24 

pt, la un rând sau 1.5 rânduri)  

două sliduri minim vor indica noutățile aduse și concluzii 

Modelul de prezentare și redactare în power point este lasat la libera alegere a studentului, pentru a-l 

reprezenta, dar se vor evita slidurile încărcate. 
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