CONFERINŢA REZIDENŢILOR PNEUMOLOGI 2015
ediția a V-a
4-5 decembrie 2015

CONDITII DE PARTICIPARE
1. Vor fi acceptate doar lucrari care prezinta cazuri clinice si studii.
NU SUNT ACCEPTATE REFERATE GENERALE.
2. Tipuri de lucrari acceptate

Rezumate stiintifice ale unor lucrari de cercetare

Raportari de cazuri clinice deosebite

1. Titlul, autorii si aflierea acestora; primul autor
va fi rezidentul care aplica cu lucrarea si care
va fi in acelasi timp si cel care o prezinta;
2. Metoda folosita;
3. Rezultatele studiului, eventual discutii pe
marginea acestora;
4. Concluzii. NU se acceptă lucrarile la care se
afirma "Concluziile vor fi prezentate/
discutate in cadrul lucrarii”.

1. Titlul, autorii si aflierea acestora;
primul autor va fi rezidentul care
aplica cu lucrarea si care va fi în
acelasi timp si cel care o prezinta;
2. Introducere/ premize;
3. Descrierea cazului. Discutii;
4. Particularitatea cazului: gradul de
noutate / importanta acestuia.

3. Abstractul nu trebuie sa depaseasca 300 de cuvinte, cu tot cu spatiile intre cuvinte (fara
autori si afilierea acestora). Titlul nu trebuie sa depasească 30 de cuvinte.
4. Fiecare rezumat trebuie sa aiba o ipoteza distincta si o anume metodologie a studiului care sa
o diferentieze de alte lucrari inscrise de aceeasi persoana/ acelasi (aceiasi)
indrumator(i). Coautorii trebuie instiintati si, pentru a fi listati, trebuie obtinut acordul acestora.
5. Va fi folosita doar limba romana. Abrevierile trebuie definite in text.
6. Fiecare lucrare trebuie sa contina o bibliografie (care nu trebuie listata la trimiterea abstractului,
ci doar in cadrul prezentarii).
7. Termenul limita de depunere a rezumatelor este 1 noiembrie 2015.
NEINDEPLINIREA CRITERIILOR DE MAI
RESPINGEREA ABSTRACTULUI / A LUCRARII.

SUS

ATRAGE

DUPA

SINE

Comisia va anunta după 1 noiembrie 2015 care sunt cele 30 de lucrari acceptate.
Forma de prezentare: poster
Poster: format 90 x 120 cm

PARTICIPANTII LA CONFERINTA VOR VENI NEINSOTITI.

