Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională
VIZIUNEA INTERDISCIPLINARĂ ÎN MEDICINA DENTARĂ
Ediţia a V-a

Cursul Societăţii Române de Medicină Orală
“INTERDISCIPLINARITATEA ÎN MEDICINA ORALĂ”
Ediția a III-a

se vor desfăşura în perioada 24-25 Aprilie 2015, în locaţia din Calea Văcăresti nr. 189 - Corp M, sector 4, Bucureşti şi va reuni reprezentanţi ai
comunităţii universitare şi ai cercetării ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pentru a prezenta noi materiale, tehnici şi tehnologii, respectiv
pentru a efectua schimburi de experienţă interdisciplinare cu implicaţii în reabilitarea orală complexă.
Conferinţa este organizată cu sprijinul Societăţii Române de Medicină Orală, Societăţii Române de Stomatologie (SRS), UPB-Biomat,
Centrului Clinic Privat de Asistenţă Medicală Dentară "Titu Maiorescu", Colgate, Sitea, DentalView, Devemed, Magagen, Botiss, Tehnical
Dent, Terra Dent, YTS-Dental.
Cele trei secţiuni ale conferinţei și cursului, care conţin prelegeri, comunicări ştiinţifice și postere, sunt:
 Secţiunea „Conexiuni interdisciplinare în Medicina dentară”
 Secţiunea „Interdisciplinaritatea în Medicina orală”
 Secţiunea „Comunicări ştiinţifice şi Postere”
IMPORTANT
Autorii sunt rugaţi să trimită rezumatul lucrărilor ştiinţifice până la data de 30 Martie 2015, în vederea analizării şi selecţionării lor de către
comisia ştiinţifică.
Rezumatele prelegerilor şi lucrărilor ştiinţifice se vor trimite on-line, ca document Microsoft Word 2003 ataşat, la adresele e-mail:
anamaria.bechir@gmail.com, monica_tarcolea@yahoo.co.uk
Documentul Word va conţine:
- titlul lucrării în limba Română şi Engleză
- autorii în ordinea dorită, specificând prenumele, numele şi, dacă este cazul, titlul universitar
- sublinierea numelui persoanei care va prezenta lucrarea
- instituţia reprezentată, oraşul
- rezumatul lucrării în limba română (cu diacritice), care va conţine maxim 250 cuvinte
- rezumatul lucrării în limba engleză
- secţiunea la care se încadrează lucrarea, prezentare orală sau poster
Nu pot fi ȋnscrise mai mult de 2 lucrări ȋn calitate de prim autor.
În redactarea prelegerilor şi a rezumatelor comunicărilor ştiinţifice vă rugăm să utilizaţi fontul Arial 11, single space.
Dimensiuni poster: format A1 (594 x 841 mm).
Rugăm ca lucrările înscrise să nu fi fost prezentate la alte manifestări ştiinţifice.
Durata unei prelegeri va fi între 30-90 minute, iar a unei comunicări ştiinţifice de 8 minute.
Autorii vor primi notificarea de acceptare până la data de 07 Aprilie 2015.
Rezumatele lucrărilor susținute ȋn cadrul manifestării vor fi publicate în volumul Conferinţei (ISBN).
TAXA DE PARTICIPARE este de 150 lei și se va achita la casieria Universităţii “Titu Maiorescu” din Bucureşti (str. Dâmbovnicului nr. 22,
sector 4).
Nu se percepe taxă de participare pentru studenţi şi pentru medicii pensionari.

