
INTRODUCERE

Utilizând un minim de informații şi

definiții, trebuie să plaseze rapid
problema în contextul general, să
furnizeze o indicație succintă şi o
justificare asupra abordării
utilizate.

Introducerea poate include 1-2
imagini cu impact vizual.

REZULTATE

Este de obicei secțiunea cea mai
consistentă şi trebuie să poată
furniza de sine stătătoare
informația esențială asupra
cercetării.

Imaginile şi graficele transmit mai

multă informație decât textul !!!

Sunt de evitat tabele numerice

extinse.

MATERIALE / ECHIPAMENTE

Trebuie să ofere o imagine sintetică
asupra echipamentelor (experimentale
şi/sau de calcul) şi a metodelor
utilizate. Se pot plasa diagrame
prezentând intercorelarea logică a
diferitelor componente sau etape, sau
imagini care pot să ofere informații
subliminale asupra anvergurii şi
importanței cercetării întreprinse.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

Lista referințelor bibliografice care susțin rezultatele prezentate în lucrare este
bine să nu depăşească 5-10 titluri şi să respecte regulile standardizate de
formatare. Indicarea unor pagini web sau a altor materiale „volatile” este
acceptabilă doar dacă acestea se bucură de recunoaştere în comunitatea
ştiințifică.

METODE

Titlu proiect / Lucrare

Ana IONESCU
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea…

FOTOGRAFII, 
DESENE ETC.

Imaginile pot fi salvate economic în
format JPG, TIF sau PNG, primul
fiind recomandabil pentru
fotografii.

Pentru grafice şi diagrame, în care
sunt preponderente liniile, este
preferabil formatul PNG.

Trebuie utilizate imagini cu cel
puțin 150 dpi, dar nu mai mult de
350 dpi. Imaginile descărcate de pe
internet nu au de obicei rezoluție
satisfăcătoare (72dpi).

În cazul lucrărilor teoretice, poate
fi sintetizată formularea
matematică sau prezentate succint
modele şi algoritmi numerici.

Trebuie păstrat suficient spațiu
alb (neutru) în jurul blocurilor de
informație, astfel încât posterul
să nu dea impresia de
aglomerare.

CONCLUZII

Secțiunea trebuie să treacă în
revistă succint rezultatele şi să
precizeze dacă acestea susțin
ipotezele. Trebuie scoase în
evidență semnificația şi interesul
pe care îl prezintă rezultatele,
relația lor cu alte cercetări şi
direcțiile noi pe care le deschid.
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Societății Antreprenoriale Studențești din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați - SAS - UGAL

RECOMANDĂRI
Salvați fișierul pe hard disk, cu numele de familie scris cu MAJUSCULE, in 
ordinea Prenume/NUME. Păstrați fișierul original, pentru a putea verifica
respectarea tipului și a mărimii fonturilor utilizate (de ex. Calibri 47, Calibri 31 
etc.).
Acest template de poster (machetă) este format A1 (dimensiunile paginii: 
594 mm x 841 mm). Vă recomandăm să nu schimbați dimensiunile...
Orice eventuală modificare a elementelor componente trebuie făcută inainte
de introducerea informațiilor.
Nu schimbați partea de sus a posterului (antet) care conține cele două sigle, 
titlul lucrării, numele titularului, numele Universității și a Facultății și nici pe
cea din partea din dreapta jos – sigla și elementele specifice SAS-UGAL.
Puteți modifica dimensiunile casetelor in care se introduce informația, 
menținând un aspect echilibrat și armonios, în funcție de volumul de 
informație.

CA SĂ ȘTERGEȚI ACEASTĂ CUTIE DE TEXT, CLICK PE MARGINEA 
ROȘIE ȘI APĂSAȚI TASTA DELETE.


