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MIȘCAREA SPORTIVĂ 

A STUDENȚILOR TRANSILVĂNENI 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A CONFERINȚEI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR 

FIZICE ÎN SOCIETATEA DE AZI 

 

Art. 1. 

(1) Conferința Importanța Activităților Fizice în Societatea de Azi, denumită în 

continuare conferința, este organizată de către asociația studenților FEFS, 

Mișcarea Sportivă a Studenților Transilvăneni, denumită în continuare 

organizator. 

(2) Prezentul regulament se aplică în vederea bunei desfășurări a conferinței. 

(3) Canalul oficial de comunicare al conferinței este pagina web 

www.miscareasportiva.ro, denumită în continuare siteul. 

(4) Pot concura la conferință persoanele care completează formularul de 

înscriere de pe site, și se vor numi în continuare concurenți. 

(5) Pot participa la conferință ca observatori persoanele invitate de către 

organizator, și se vor numi în continuare participanți. 

(6) Concurenții și participanții care primesc dreptul de a lua parte la conferință 

vor fi notați de către organizatori pe o listă, denumită în continuare guestlist. 
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Art. 2. 

(1) Conferința de desfășoară cu scopul de a promova activitatea de cercetare în 

domeniul Științei Educației Fizice și a Sportului precum și în domeniile 

conexe. 

(2) Conferința se desfășoară la data și în locul anunțate de către organizator pe 

site. 

(3) Accesul la conferință se face doar pe baza guestlistului. 

Art. 3. 

(1) Organizatorul depune eforturi pentru buna desfășurare a conferinței. 

(2) Organizatorul publică pe site programul de desfășurare al conferinței. 

(3) Organizatorul este obligat să aplice prezentul regulament. 

(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament dacă 

situația o cere. 

(5) Orice modificare adusă regulamentului va fi comunicată în cel mai scurt timp 

pe site. 

Art. 4. 

(1) Concurenții și participanții vor lua la cunoștință prezentul regulament. 

(2) Concurenții și participanții vor achita o taxă de participare al cărei cuantum 

va fi comunicat de către organizator. 

(3) Concurenții vor prezenta lucrarea lor de licență sub forma unui poster care 

respectă cerințele de la Anexa1. 
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(4) Pe durata desfășurării conferinței, organizatorii, concurenții și participanții 

vor avea un limbaj academic, o ținută vestimentară adecvată, un 

comportament ireproșabil și vor respecta programul impus de către 

organizator. 

Art. 5. 

(1) Concurenții vor fi departajați de către o comisie desemnată de către 

organizator. 

(2) Comisia va face departajarea pe baza criteriilor din Anexa 2. 

(3) Concurentii vor fi clasificați pe baza punctelor acordate de către comisie. 

(4) Câștigătorul este concurentul care primește cele mai multe puncte. 

(5) Organizatorul poate să ofere distincții oricărui concurent ținând cont de 

punctajul realizat de către acesta din urmă. 

Art. 6. 

(1) Organizatorii, concurenții și participanții la conferință vor respecta prezentul 

regulament. 

(2) Orice încălcare a regulamentului de către concurenți și participanți, poate 

aduce după sine pierderea dreptului de a lua parte la conferință. 
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ANEXA 1 

Cerințe de întocmire a posterului 

Dimensiune pagină: A3; 

Margini: 2cm pe fiecare latură; 

Font: Times New Roman; 

Redactarea se face cu diacritice; 

Spațiul între rânduri va fi de 1,5; 

Secțiuni obligatorii ale posterului: 

- Titlul; 

- Numele și datele de contact ale autorului; 

- Rezumatul; 

- Cuvintele cheie; 

- Rezultate (se va insista pe componenta grafică a acestei secțiuni; aceasta să fie 

secțiunea cea mai amplă); 

- Concluzii și Propuneri; 

- Bibliografie (conform normelor metodologice ale APA). 
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ANEXA 2 

Criterii de departajare a concurenților 

Număr 

curent 

Criteriul Punctaj 

1.  Respectarea cerințelor de întocmire a posterului Max. 20 pct 

2.  Calitatea prezentării orale a posterului Max. 20 pct 

3.  Impresia asupra designului posterului Max. 20 pct 

4.  Valoarea științifică a lucrării Max. 30 pct 

5.  Aprecierea participanților Max. 10pct 

 

 

 

 

28.11.2014        Coordonator Conferință 

         Radu-Tiberiu Șerban 

 


