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INVITAłIE

În zilele de 21-23 octombrie 2011, Universitatea din Craiova, 
Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport, Centru de Studiu şi Cercetare a 
MotricităŃii Umane, Societatea Română de Medicină Sportivă, anunŃă
organizarea  lucrărilor  celei de a IV-a ConferinŃe InternaŃionale cu tema 
”ExerciŃiul fizic - mijloc complex şi modern de promovare a sănătăŃii”.

Conferința va cuprinde workshopuri cu teme din domeniul sportului 
de perfomanŃă, a kinetoterapiei, medicinii sportive şi reabilitării medicale, 
care propun actualizarea informaŃiilor de specialitate.

Ajunsă la a –IV-a ediŃie conferința își propune să aducă o contribuŃie 
importantă în  dezvoltare cercetării științifice din aceste domenii prin 
abordarea unor 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.

Președinte de onoare, 
Rector Universitatea din Craiova
Porf.univ.dr. Ion VLADIMIRESCU 

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
- Varia

Forme de prezentare: 
- Workshopuri satelit
- Lucrări în plen
- Postere

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.
Rezumatele lucrărilor şi lucrarea in extenso vor fi redactate în limba engleză şi vor 
fi publicate în revista Medicina Sportivă, Journal of Romanian Sports Medicine 
Society, revistă indexată CNCSIS categoria B+ şi Index Copernicus International. 
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.
Bibliografie-în ordinea apariției în text, TNR , size =10, la un rând
Materialele trimise pentru publicare vor fi redactate  în programul MS Word.

Date importante:
Data limită a expedierii rezumatelor : 15.09.2011
Notificare autori: 30.09.2011
Data limită de expediere a lucrărilor în extenso : 15.10.2011

Trimitere rezumate și lucrări la adresa de e-mail: efs_kineto@sport.ucv.ro.


