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 Sesiunea Științifică Studențească 
Națională (SȘSN) „Sănătate prin Sport” este o 
manifestare dedicată studenților, care se 
desfășoară anual, în cursul lunii iunie, în cadrul 
Departamenului Educație Fizică și Sport (EFS) 
– Universitatea din Pitești. 
            Unul dintre obiectivele Departamentului 
EFS îl constituie dezvoltarea academică a 
studenților interesați de cercetare în domeniul 
științei educației fizice și sportului. Această 
manifestare este un bun prilej de familiarizare 
a studenților cu activitatea de elaborare a unei 
lucrări științifice, dezvoltarea abilităților de 
comunicare și, nu în ultimul rând, este un 
exercițiu util în vederea elaborării și susținerii 
lucrărilor de licență și masterat.  
 În data de 11 IUNIE 2020 în cadrul 
Departamentului de EFS  se va desfășura 
Sesiunea Științifică Studențească Națională 
„Sănătate prin Sport”. 
            Pot participa studenții de la toate 
programele de licență și master din domeniul de 
studiu știința sportului și educației fizice atât 
din Universitatea din Pitești cât și din alte 
centre universitare. 
 
SECȚIUNI 
1. Educația fizică și sportul în  învățământul 

preuniversitar și universitar 
2. Sportul de performanță 
3. Sportul pentru toți, turism, loisir 
4. Olimpism 
5. Kinetoterapie și sport adaptat 
6. Varia  
 
MODALITĂȚI DE PREZENTARE 
Prezentare online: maxim 15 minute (susținere 
liberă, Microsoft Power Point sau orice altă 
aplicaţie care permite construirea unei 
prezentări, ex. Prezi) 
 
DEADLINE 
Înscriere rezumat lucrare: 10 iunie 2020 
Trimiterea lucrării finale: 11 iunie 2020 
 
PROGRAMUL  
Deschiderea sesiunii ZOOM: 11.06.2020 ora 10ºº 
 
 

CERINȚELE CONFERINȚEI 
REZUMATUL va cuprinde titlul, autorul, instituția de 
proveniență, adresa de e-mail, coordonatorul științific și 

gradul academic al acestuia, 3 – 5 cuvinte cheie, maxim 10 

rânduri, Times New Roman, 12, Justified. 

LUCRAREA ÎN EXTENSO va fi publicată în Buletinul 
Științific Studențesc „Sănătate prin Sport” (ISSN). Pentru 

publicare este necesar să fie respectate următoarele cerințe: 
● Textul va fi scris în Microsoft Word, format A4, Portret, font: 
Times New Roman 12, la un rând. 
● Margini: sus/jos 1 cm, stânga/dreapta 2 cm. 
● Titlul lucrării va fi scris cu majuscule pe prima pagină, TNR 

bold, 14 pt, centrat. 
● Sub titlu, la două rânduri se vor scrie autorii (precizând, numele 
și prenumele autorului, universitatea/facultatea/departamentul de la 
care provine, programul și anul de studiu, adresa de e-mail, numele 

și prenumele coordonatorului științific și gradul academic al 
acestuia), cu TNR bold, 12 pt. 
● Titlurile capitolelor, subcapitolelor vor fi scrise cu font TNR, 12 
pt, bold.  

● Figurile, tabelele, diagramele vor fi numerotate şi inserate în text. 
● Bibliografia va fi plasată la sfârşitul lucrării. 
● Lucrarea trebuie să aibă un număr de maximum 8 pagini 
(inclusiv tabele, grafice și referințe bibliografice). 

 

ADRESĂ CONTACT 
Lucrările vor fi expediate pe email la adresa 

corrina.popescu@yahoo.com 
 
COMITETUL DE ORGANIZARE 
Conf.univ.dr. Popescu Corina 

Lect.univ.dr. Rada Larisa 
Lect.univ.dr. Amzăr Luminița 
Lect.univ.dr. Mateescu Adriana 
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