
 

 

 

 

Trimiterea lucrărilor se va face până la data de 30.09.2010 la adresa 

de e-mail: efs_kineto@sport.ucv.ro 

 

Înregistrarea participanŃilor şi înscrierile se vor efectua on line 

începând cu data de 01.06.2010 la adresa www.ucv.ro/register 

 

InformaŃii suplimentare privind al 2-lea anunŃ, programul final al 

manifestării, taxe de participare, posibilităŃi de cazare şi transport se 

pot obŃine de pe site-ul 

http://cis01.central.ucv.ro/educatie_fizica-kineto/conferinta/  

 

 

Persoana de contact: Ligia RUSU tel. 0723/867738  
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28-30 octombrie 2010 
     A III-a CONFERINłĂ INTERNAłIONALĂ 

 



 

INVITAłIE 
 

În perioada 28-30 octombrie 2010, Universitatea din Craiova, 
Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport, Centru de Studiu şi Cercetare a 
MotricităŃii Umane împreună cu European College of Sports medicine 
and Exercise Physicians –ECOSEP, anunŃă organizarea  lucrărilor  celei 
de a III-a ConferinŃe InternaŃionale cu tema ”ExerciŃiul fizic - mijloc complex 
şi modern de promovare a sănătăŃii”. 

În cadrul conferinŃei se vor desfăşura workshopuri cu teme din 
domeniul sportului de perfomanŃă, a kinetoterapiei, medicinii sportive şi 
reabilitării medicale, care propun actualizarea informaŃiilor de specialitate. 

ConferinŃa – ajunsă la a –III-a ediŃie - doreşte să aducă o contribuŃie 
importantă în cercetărilor ştiinŃifice din aceste domenii şi propune teme de 
interdisciplinaritate, în care exerciŃiul fizic să fie elementul complex care 
determină dezbateri legate de obŃinerea performanŃei sportive, dar şi de 
cercetare fundamentală în domeniul profilaxiei şi al terapiei recuperatorii. 

În cadrul colaborării  cu European College of Sports medicine 
and Exercise Physicians – ECOSEP va fi organizat al VI-lea curs 
internaŃional, destinat specialiştilor din domeniile sportului, medicinii 
sportive, ortopediei şi kinetoterapie  
 

              Preşedinte, 
Prof. univ. dr. Marian DRAGOMIR 
            Co-Preşedinti, 
Conf. univ. dr. Mirela VASILESCU 
Prof. univ. dr. Dorina ORłĂNESCU 
 
         

Secretar ştiinŃific, 
Prof. univ. dr. Ligia RUSU 

 
 
 
 
 
 

 
 
SecŃiuni: 

- EducaŃie fizică şi sport 
- Sport şi performanŃă 
- Kinetoterapie 
- Management în sport 
- Medicină sportivă 
 -Posturologie 
- Varia 

 
Forme de prezentare:  

- Workshopuri satelit 
- Lucrări în plen 
- Postere 

 
Cursuri: 

1. Recuperarea membrului superior posttraumatic 
              Dr Ralf Rogers - London Orthopedic Clinic  
              Dr Xavier Valle, Assoc. Prof. –Medical School of Sports Medicine, 
Barcelona, Spania 

2. Reabilitarea posturală 
             Lello Crispini, kinetoterapeut-chiropractician, Bergamo, Italia. 
 
 
 
Publicarea rezumatelor şi a lucrărilor 
Fiecare autor poate participa cu maxim 2 rezumate din care unul poate fi însoŃit de 
publicarea in extenso a lucrării. 
InstrucŃiuni pentru redactarea lucrărilor şi rezumatelor: 
Rezumate: 250 cuvinte, font Times New Roman, size=10, cuvinte cheie 3-5. 
Lucrarea in extenso, va cuprinde: introducere, materiale şi metode, rezultate, 
discuŃii şi concluzii, bibliografie şi va fi redactată conform cerinŃelor: 
-  setarea paginii: format A4, margini: top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, 
right=2cm 
-  titlul lucrării font Times New Roman, size=12, bold, max 90 de caractere (fără 
majuscule), align= left ;  
-  numele şi prenumele întreg al autorilor (size=11) 
-  afilierea instituŃională a autorilor, adresa instituŃiei (culese cu corp italic, size=11) 
-  text lucrare font Times New Roman, size=11, la un rând, 4-5 pagini. 
Materialele trimise pentru publicare vor fi redactate  în programul MS Word. 
 

 


