A 4-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE MEDICINĂ
APLICATĂ LA EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORT
„Iuliu Haţieganu”
Cluj-Napoca 13-14 septembrie 2018
Aula Magna a UMF „IULIU HAȚIEGANU”

Stimați colegi,
În perioada 13-14 septembrie 2018, se va desfăşura la Cluj-Napoca, A IV-a Conferinţă
Naţională de Medicină Aplicată la Educaţia Fizică şi Sport, după modelul creat în 1937 de Prof. Dr.
Iuliu Haţieganu. Evenimentul este deschis şi participanţilor din afara ţării.
Conferinţa este organizată de Societatea Medicală Română de Educaţie Fizică şi Sport, sub
egida Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca în scopul organizării
unei manifestări cu nivel ştiinţific ridicat.
În cadrul Conferinţei vor fi susținute conferințe în plen, vor fi organizate cursuri pe tematici
de ultimă oră susţinute de cadre didactice de prestigiu, şi un număr de workshopuri unde
participanţii înscrişi se vor putea implica direct.
Programul ştiinţific al Conferinţei se doreşte a fi unul interesant şi complex, bazat pe
multidisciplinaritatea prezentărilor, de mare actualitate şi impact pentru domeniile medicină,
educaţie fizică, sport şi conexe. Un fapt care garantează valoarea ştiinţifică a manifestării constă
în componenţa deosebit de valoroasă a Comitetului ştiinţific.
Redacţia Revistei Palestrica of the third millennium-Civilization and sport, revistă ştiinţifică
multiplu indexată în BDI şi în curs de evaluare ISSI, în care vor putea fi publicate in extenso
lucrările ştiinţifice prezentate, va avea o întâlnire cu participanţii la Conferiţă, prevăzută în cadrul
programului manifestării, tocmai în scopul comunicării criteriilor de publicare ulterioară.
Manifestarea este creditată cu 10 credite EMC si 16 credite EFC, urmând a fi creditată și
pentru asistenții medicali.
Pentru participarea la lucrările Conferinței și detalii legate de taxele de participare, vă rugăm
să accesați Formularul de Înscriere: https://goo.gl/forms/vsw8DnlSavTbJPrH2
Rezumatele pentru lucrările științifice se vor trimite până la data de 15 august 2018, în
format word, pe adresa de mail: palestrica@gmail.com. Odată cu trimiterea rezumatelor, se va
menţiona şi numărul secţiunii la care se va participa.

Cu cele mai distinse sentimente,
Vicepreşedintele Conferinţei,
Prof. dr. Traian Bocu

A 4-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE MEDICINĂ
APLICATĂ LA EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORT
„Iuliu Haţieganu”
Cluj-Napoca 13-14 septembrie 2018
Aula Magna a UMF „IULIU HAȚIEGANU”

Recomandări privind redactarea rezumatelor în vederea
publicării în volumul de rezumate:
Rezumatul va fi redactat în limba română şi engleză, în limita a 300 de cuvinte, fără citate,
referinţe
Format: A4
Margini: sus 2,0 cm, stânga 2,5 cm, dreapta 2.0 cm şi jos 2,0 cm
Program: Windows, Word
Font: Times New Roman, 11 cu diacriticele specifice limbii române
Distanţa între rânduri: 1
Titlul: MAJUSCULE, boldat, font 14, aliniat stânga (Left), în limba engleză şi dedesubt la un rând,
în limba română
(Un rând liber)
Autorii aliniat stânga (Left), bold, unul după altul cu numerotare dreapta sus
Instituţia de provenienţă (imediat dedesubt), aliniat stânga (Left), conform numerotării, Italic
Imediat dedesubt adresa de e-mai de contact a primului autor
(Două rânduri libere)
Abstract (lb. engleză), Rezumat, (lb. română), Keywords, Cuvinte cheie
Structura Abs. şi Rez. trebuie să cuprindă:
Abstract
Background
Aims
Methods
Results
Conclusions
Keywords

Rezumat
Premize (Ideea de la care s-a pornit)
Obiective
Metode
Rezultate
Concluzii
Cuvinte cheie.
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Taxele de participare achitate integral vă asigură accesul la lucrările Conferinței și la workshop-uri,
pauzele de cafea, masa de prânz și materialele evenimentului.

Toată Conferința

Taxa pentru o
zi a Conferinței

Medic, Farmacist
Cadru didactic universitar

150 RON

75 RON

Rezident/Masterand/Doctorand
Cadru didactic preuniversitar, Kinetoterapeuti
Dieteticieni , Alte categorii profesionale

120 RON

60 RON

Pensionari, Studenți

60 RON

30 RON

Toată Conferința

Taxa pentru o
zi a Conferinței

Medic , Farmacist
Cadru didactic universitar

180 RON

90 RON

Rezident/Masterand/Doctorand
Cadru didactic preuniversitar, Kinetoterapeuti
Dieteticieni, Alte categorii profesionale

150 RON

75 RON

Pensionari, Studenți

75 RON

35 RON

Pana la 15 AUGUST 2018

După 15 AUGUST 2018 și on-site

Modalitățile de plată sunt următoarele Transfer bancar / Pe loc: la secretariatul conferinței
Datele bancare unde se va achita taxa de participare:

Societatea Medicală Română de Educaţie Fizică şi Sport , CIF 26198743
Banca Transilvania, sucursala Cluj , Cod IBAN: RO32 BTRL 0130 1205 S623 12XX
Adresa: Str. Emil Isac 13 Cluj-Napoca
În cazul achitării prin transfer bancar vă rugăm să specificaţi: Numele şi Prenumele persoanei
pentru care este achitată taxa de participare, precum şi motivul achitării acestei taxe (ex: Taxă
participare CNMAEFS 2018).

