
CE ESTE POSTERUL? 

•  Modalitate uzuală de prezentare succintă a cercetării 

•  În cadrul conferințelor/congreselor 

•  Sumarizează cercetarea printr-un mix de text și 

diagrame 
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PREAMBUL 

- Submiterea unui REZUMAT 

- Selecția se face în baza rezumatului 

- Cunoașterea audienței 

- Acceptul informal al tuturor coautorilor  

25/03/21	 Prof.	Dana	Stoian	 2	



Audienţă şi nivelul de  expertiză al acesteia 

•  Experţi (specialişti)     specialiști 

•  Tehnicieni        reprezentanți medicali    

•  Manageri        zona administrativă 

•  Deletanţi        rezidenți/studenți/asistente medicale 

•  Grupuri eterogene. 
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Experţii (specialiştii) 

Există două categorii de specialişti: 
-  specialişti pe un domeniu mai larg (general experts) 
-  specialişti pe un domeniu mai îngust (specific experts). 

 
Ambele categorii sunt cititori ce posedă cunoştinţe vaste în domeniul  
tehnic abordat. 
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General experts 

• au un nivel avansat de cunoştinţe despre domeniu. 

• este posibil ca ei să nu fie însă familiari cu unele aspecte specifice,  
termeni particulari, echipament specific, sau cu noutăţile de ultimă oră  
care constituie obiectivul materialului ştiinţific. 

•  citesc materialele ştiinţifice pentru o varietate de scopuri: 
-  menţinerea şi/sau extinderea cunoştinţelor în domeniu; 
-  obţinerea unor răspunsuri specifice pentru cercetările lor şi  
elaborarea unor materiale; 

-  evaluarea conţinutului tehnic şi/sau ştiinţific al materialului. 
 
 
Specific experts 

sunt la nivelul sau depăşesc nivelul relativ înalt de cunoaştere în  
domeniul în care autorul şi-a ales subiectul materialului. 
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În funcţie de gradul de expertiză al audienţei, se  
au în vedere următoarele aspecte: 

ü pentru specialişti pe domeniu mai îngust (specific 
experts), nu este necesară furnizarea unor informaţii  
detaliate despre stadiul cunoaşterii sau definirea unor  
termeni tehnici cheie ori acronime. 

ü pentru general experts este recomandabil ca 
autorul să ofere suficiente informaţii legate de contextul  
în care se scrie lucrarea, stadiul cunoaşterii şi să  
definească toţi termenii care sunt nefamiliari audienţei  
formată din experţi pe un domeniu mai larg. 
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Tehnicienii 

- sunt adesea cei mai buni specialişti în a şti cum funcţionează un  
anumit lucru/obiect sau de ce nu funcţionează 
- sunt foarte familiarizaţi cu termenii tehnici comuni asociaţi cu  
dispozitivele pe care le utilizează şi cu procesele pe care le exploatează 
- pot să nu cunoască în detaliu conceptele generale sau abstracte în  
legătură cu un dispozitiv sau proces. 
 
Tehnicienii citesc materialele ştiinţifice şi tehnice pentru: 
 
• a învăţa cum se îndeplineşte o anumită sarcină; 
•  a învăţa cum se rezolvă probleme specifice; 
• a se informa despre noi dispozitive şi proceduri relevante pentru  
atribuţiile lor; 
• a căpăta şi a extinde cunoştinţele utile pentru performanţa  
activităţii lor. 
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Dacă materialul se adresează tehnicienilor, se recomandă ca, la  
elaborarea acestuia să se ţină seama de următoarele aspecte: 

ü introducerea şi descrierea contextului (stadiului) în care se află  
problema în discuţie trebuie să fie scurte 
ü informaţia transmisă trebuie să fie accesibilă 
ü dacă este posibil se prezintă instrucţiuni asupra modului în  
care se realizează un procedeu sau se identifică şi se rezolvă o  
problemă 
ü se utilizează grafice şi tabele 
ü se concep secţiunile şi instrucţiunile cât mai scurte posibile 
ü se întocmeşte un index şi referinţe 
ü se prezintă scurte definiţii sau explicaţii ale unor termeni 
ü se descriu pe scurt instrumente, dispozitive şi proceduri mai  
puţin uzuale 
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Managerii 

- managerii -  în special cei din organizaţiile cu caracter  
tehnic/tehnologic sunt general experts într-un anumit  
domeniu 

- există situaţii în care managerii sunt specific experts în  
raport cu conţinutul unui material ştiinţific sau tehnic. 
 

Managerii citesc materialele ştiinţifice şi tehnice: 
 
-  ca sprijin în luarea deciziilor; 
-  pentru evaluarea situaţiilor curente; 
-  pentru menţinerea nivelului general de expertiză; 
-  pentru evaluarea proiectelor şi angajaţilor. 
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Strategiile ce trebuie adoptate la elaborarea materialul 
ştiinţific atunci când se adresează managerilor 

 
•  se prezintă informaţia cheie într-un rezumat extins, dar clar şi concis; 

•  se dezvoltă conţinutul în ordinea importanţei datelor; 

•  se accentuează informaţia care este utilă în luarea deciziilor; 

•  se prezintă, în introducere, o cantitate suficientă şi bine structurată 
de  informaţii privind stadiului cunoaşterii; 

•  se rezumă, în concluzii, toate recomandările pentru acţiuni imediate 
şi  pe termen lung; 

•  se segmentează pe secţiuni/subsecţiuni informaţia pentru pentru a 
uşura  citirea şi înţelegerea documentului; 

•  dacă este necesar, se oferă explicaţii tehnice, mai ample, în anexe; 

•  se explică termenii mai puţin uzuali. 
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Persoane mai puţin specializate sau în afara  
domeniului 

• nu posedă cunoştinţele tehnice ale unui expert sau  tehnician 

• dacă autorul nu este sigur asupra nivelului de pregătire  al cititorilor 
materialului (sau al audienţei) este necesar  ca el să explice termenii 
tehnici sau conceptele, cu  atenţie, utilizând exemple şi analogii cu 
care cititorul este  familiar 

 
Persoanele mai puţin specializate citesc documentele/materialele 
ştiinţifice pentru o varietate de scopuri: 

 -lărgirea nivelului de cunoaştere; 
 - luarea unor decizii în calitate de cetăţeni, consumatori şi  investitori; 
 - pentru a învăţa cum se utilizează un dispozitiv/o  procedură; 
 - pentru a deveni un specialist. 

25/03/21	 Prof.	Dana	Stoian	 11	



Strategia adoptată în scrierea unor materiale 
adresate  persoanelor mai puţin specializate 
trebuie să aibă în  vedere următoarele aspecte: 
 

• prezentarea pe larg a stadiului cunoaşterii în introducere; 

• organizarea informaţiei pentru specialişti şi nespecialişti; 

• simplificarea informaţiei într-o astfel de măsură încât să  poată 

răspunde scopurilor audienţei; 

•  explicarea tuturor termenilor tehnici; 

• ilustrarea şi explicarea termenilor tehnici cu analogii  (exemplu: your 

hard disk is like an attic; if it is too full,  you may have trouble 

retrieving a specific item) şi chiar  anecdote. 
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Grupuri eterogene (audienţă mixtă) 

Un material va fi citit de persoane cu nivele diferite de cunoştinţe. 
 
De exemplu, un material ştiinţific din domeniu medica (tehnică 
ecografică) poate  fi adresat: 
 
- experţilor, care sunt familiarizaţi cu toate problemele  
diagnostic și tratament; 
-  tehnicienilor, care vor instala şi întreţine aplicaţiile 

necesare procedurilor diagnostice/tratament; 
- managerilor, care ar trebui să decidă daca se va cumpăra  
sau nu o tehnologie nouă; 
-  unor persoane mai puţin avizate, care îl pot consulta 
ocazional. 
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Strategii pentru elaborarea unui material ştiinţific pentru  
grupuri mai puţin specializate: 

ü se elaborează un rezumat extins pentru prezentarea esenţei  
documentului într-un limbaj accesibil; 

ü dacă cititorii nu sunt experţi sau tehnicieni, se plasează toate detaliile  
tehnice  în anexe şi se fac referiri la acestea în textul principal; 

ü se segmentează documentul în secţiuni astfel încât audienţa să poată citi  
anumite părţi ale acestuia; 

ü se include în introducere o discuţie scurtă despre ce secţiune este  
adecvată pentru fiecare categorie de cititori şi în ce scop; 

ü se explică toţi termenii tehnici în oricare secţiune ce ar fi parcursă de  
cititori mai puţin specializaţi; 

ü se include un glosar cuprinzător, care să explice toţi termenii tehnici, fie  
la începutul materialului, fie la sfârşitul acestuia. 
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STRUCTURA GENERALĂ A MATERIALULUI 
ŞTIINŢIFIC 

Elementele asociate textului lucrării 

•  includ analize asupra studiilor şi cercetărilor  
intreprinse de autori,  descrise explicit 

•  trebuie să releve ţintele/scopul cercetării, ce  
aspecte trebuie analizate, conturând tema  
centrală a lucrării – firul roşu sau obiectivele  
specifice (expuse într-o manieră concisă),  
etapele intermediare, necesare a fi parcurse  
pentru realizarea scopului propus. 
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Concluziile 
 
•  reprezintă punctul final al lucrării 

•  trebuie să sublinieze elementele de noutate, într-o  
manieră logică, clară şi concisă, având, ca argumente,  
rezultatele şi discuţiile din text 

•  se subliniază – într-o formă rezumativă, esenţa  
materialului şi alte aspecte importante din text, care  
răspund obiectivelor lucrării 

STRUCTURA GENERALĂ A MATERIALULUI 
ŞTIINŢIFIC 
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Structura materialelor științifice 

Structura convențională: 

AIMRaD 

Abstract,  
Introduction, 
Materials and methods, 
Results,  
and  
Discussion) 
 
..... și variante ale acesteia 
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AIMRaD: forma generică de clepsidră a unui articol de cercetare științifică și  
caracteristici cheie evidențiate de această formă. 
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Cargill M, O’Connor P., (2009), Writing Scientific Research Articles: Strategy  
and Steps, 1st edition, Blackwell Publishing, New York. 
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CONCIZIA 

În sprijinul asigurării conciziei manuscrisului se recomandă: 
 

• identificarea şi eliminarea informaţiilor care nu sunt  
necesare în susţinerea afirmaţiilor ştiinţifice; 
• verificarea şi îndepărtarea secţiunilor materialului, a  
anexelor care nu sunt esenţiale pentru lucrare; 
• utilizarea reprezentărilor grafice, care pot  substitui/
reduce cu succes textul necesar pentru  descrierea 
obiectelor şi proceselor, pot sintetiza datele şi  
demonstra anumite relaţii. 

 
La nivelul întregului document, realizarea unei introduceri  
clare şi dezvoltarea unui cuprins detaliat sunt două strategii  
care oferă posibilitatea controlului asupra întinderii  
documentului şi atingerii scopului propus din punctul de  
vedere al conciziei. 
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COERENŢA 

- este calitatea prin care materialul poate fi considerat ca un  
tot unitar şi oferă cititorului o cale logică de a înţelege  
problematica abordată în lucrare 
- autorii asigură coerenţa lucrărilor pe care le elaborează prin: 

• realizarea unui material consistent din punct de vedere 
logic şi stilistic; 
• organizarea şi exprimarea ideilor într-o structură (tipar,  
model) specifică. 

 
Paragraful este unul din cele mai puternice instrumente în  
asigurarea coerenţei. Prin organizarea materialului într-o  frază/
propoziţie principală, care descrie succint obiectul  
lucrării (care pune problema, precizează aspectul ce urmează a  
fi dezvoltat) şi elaborarea unor propoziţii - suport, se dezvoltă  
paragrafele care, laolaltă dezvoltă ideile ce stau la baza  
conceperii acestuia. 
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OPORTUNITATEA 

- este în mare măsură, determinată de grupul specific  
căruia îi este adresat materialul (cititori, audienţă) 

- din punctul de vedere al contextului instituţional,  
materialele ştiinţifice şi tehnice trebuie să aibă în vedere  
următoarele aspecte: 

ü să fie în acord cu contextul specific instituţional care  
motivează elaborarea lor 

ü - să se conformeze şi unor scopuri şi reguli ale instituţiei sub  
egida căreia materialul este elaborat 

ü - să respecte condiţiile de editare – publicare 
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TITLUL 

•  Sintetizarea tehnicii/experimentului/sistemului 

•  Trebuie să fie incisiv pentru a atrage atenția 

•  MAXIM 2 rânduri 
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DIMENSIUNI FONT 

TitLU     85 pt. 
Autori    60 pt. 
SUBITLURI 1   54 pt. 
CORPUL TEXtulUI   32 pt. 
Legende    24 pt. 
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LOGO uri 

•  DISCRET 

•  MAXIM 2-3 

•  EXCENTRIC 
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LAYOUT / ASPECT  

CONFORM CERINȚELOR MANIFESTĂRII ȘTIINȚIFICE 
 
 

Prof.	Dana	Stoian	25/03/21	 29	



25/03/21	 Prof.	Dana	Stoian	 30	



25/03/21	 Prof.	Dana	Stoian	 31	



25/03/21	 Prof.	Dana	Stoian	 32	



25/03/21	 Prof.	Dana	Stoian	 33	



Prof.	Dana	Stoian	25/03/21	 34	



SPATIUL DINTRE ZONE 
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INTRODUCERE 

•  PREAMBUL 

•  IPOTEZA DE CERCETARE 

•  1-2 fraze prin care să ATRAGEȚI CITITORUL 

•  Informații minime de background 

•  JUSTIFICAȚI IPOTEZA dvs de lucru 

MAXIMUM 200 de CUVINTE 

Prof.	Dana	Stoian	25/03/21	 38	



MATERIAL /METODĂ 

•  Prezentare succintă : 

•  Echipamentului	experimentului	

•  Procedurii	
•  Lotului	de	studiu	
•  Analiza	statistică	utilizată	
•  MAXIMUM	200	de	cuvinte		
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REZULTATE 

I OBLIGATORIU = EXperImeNTUL A REUȘIT 

 90% s-au vindecat 

 85% au suraviețuit 

 87% au fost corect diagnosticați 

 

II CARACTERISTICILE GENERALE ALE LOtulUI DE STUDIU 

III  REZUTATE CALITATIVE + DESCRIPTIVE 

IV  REZULTATE SPECIFICE ALE ipotezei de lucru ….. CE MAI BIEN 

REPREZNETATĂ 

- Tabele 1-2 , Figuri , Grafice 

 

200 de cuvinte (corpul principal al textului) 
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GRAFICE 

•  AXA Y = este mai ușor de citi legenda orizontală 

•  AXA X = Centrată 

•  Majusculă unică nu tot titlul cu Majusculă 

•  NICIODATĂ FUNDAL COLORAT 

•  NU FOLOSIȚI GRAFICE 3D 

•  NU UITAȚI MAJORITATEA CITITORILOR SE UITĂ DOAR LA FIGURI 

•  Numerotare în ordinea din POSTER nu din cercetarea principală 
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TABELE 

•  Strict în partea de rezultate 

•  TITLUL DEASUPRA TABELULUI 

•  NUMEROTARE în ordinea din POSTER ( Nu din lucrarea de 

bază) 

•  PRESCURTĂRILE sunt explicate sub Tabel 
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CONCLUZII 

•  UN TAKE HOME MESSAGE 

•  Afirmație scurtă – dacă ipoteza/premiza de cercetare este sau nu 

VERIDICĂ 

•  Afirmați relevanța rezultatelor dvs în raport cu ce este deja 

publicat 

•  1 frază despre posibile direcții viitoare de cercetare/completare/

dezvoltare a cerectării 

•  MAXIM 200 de cuvinte 
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ACKNOWLEDGMENTS (recunoașteri) 

MULȚUMIȚI 
1.  Donația aparaturii 
2.  Sfat statistic 
3.  Asistență în experiementul de laborator 
4.  Corecturi ale posterului 
5.  Afirmați orice Conflict de Interese 
 
MAXIM 40 de cuvinte 
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Do’s and Don’t’s 

•  Prea mult informație (> 1000 de cuvinte) 

•  Poster încărcat 

•  Titlu extrem de lung 

•  Exclusiv majuscule 

•  Utilizarea de  Bullets 

•  Asimetria cadranelor 

•  Spațiu dublu între fraze 

•  Multiple culori cu prea multe nuanțe 

•  Fundal închis al cadranelor cu text 

•  Treceți de la Mac la PC 

•  ABSENȚA REGULILOR DE REDACTARE 
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•  Max 700 cuvinte TEXT + 300 adiționale 

•  Spațiu liber în jurul figurilor 

•  Titlul Max 2 linii 

•  Uniformitate majuscule 

•  Demarcarea secțiunilor prin Subliniere 

•  Utilizați cadrane simetrice 

•  Un spațiu între fraze 

•  Culori puține, coordonate 

•  Fundal deschis al cadranelor cu text 

•  Utilizați o singură platformă Hardware 

•  ASPECT UNITAR 
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1.  TITLUL PREA LUNG 

2.  Nume Latin OBSCUR 

3.  CULOARE  

4.  PREA MULT TEXT. 

5.  FUNDALUL POSTERULUI DISTRAGE ATENȚIA. 

6.  TEXT DIFICIL DE CITIT 

7.  CASETELE DE TEXT SUNT INEGALE 

8.  DEMARCARE NECLARĂ ÎNTRE CASetele DE TEXT 

9.  Logo urile distrag atenția 

10.  IMPRESIE GENERALĂ JUVENILĂ … STAR WARS???!!!!!! 

11.  PREA MARE VARIAȚIE a FONTULUI> Itaic, subliniat, întărit 

12.  CARTOON ul tulburător 

13.  PREZENȚA INUTILĂ A REZUMATULUI 

14.  CONȚINUT DISCUTABIL  

 BAD SCIENCE = BAD POSTER  = BAD CONTENT 
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SIGNIFICANT	WEIGHT	LOSS		
ON	ADULT	FEMALE	SEXUAL	LIFE	Dana	STOIAN*,	M.CRAINA*,	Mihaela	CRACIUNESCU**,	Diana	ANASTASIU*,	D.M.ANASTASIU*	

* Department of Obstetric Gynecology, University of Medicine and Pharmacy “Victor Babes” Timisoara, Romania  
** Department of Obstetric Gynecology, University of Medicine and Pharmacy “Victor Babes” Timisoara, Romania   

CONCLUSION	

Significant	and	sustained	weight	loss	ameliorates	sexual	interest	

and	initiative,	with	significant	influence	of	desire,	arousal	and	

sexual	satisfaction.	

TABLE	I:	COMPLIANCE	
A	SIGN	OF	MOTIVATION		

Correl	BESAQ	 weight	loss	 Correl	FSFI	 weight	loss	

R	 p	

1st	month	 0.38	 0.31	 0.21	 0.28	

2nd	month	 0.37	 0.03	 0.28	 0.16	

3rd	month		 0.47	 0.012	 0.31	 0.03	

6th	month	 0.56	 0.012	 0.37	 0.019	

12th	month	 0.65	 0.012	 0.42	 0.015	

TABLE	V:	CORRELATION	BESAQ	SCORE-	WEIGHT	LOSS  

Weight	decrease	(kg	lost/initial	weight)	

BE
SA

Q
	sc

or
e	
	

r	=	0.65,	p<0.02)	

0	 1st		month	 3rd	month	 6th	month	 12	th	month	

No	of	cases	 447	 365	 322	 301	 293	

%	 100	 81.65	 72.03	 67.33	 65.54	

Weight	loss	(kg)	 -	 4.02±4.3	 9.3±3.5	 11.45±4.7	 15±4.7	

Drop	out	 -	 82	 43	 21	 8	

																FSFI	Evaluation Desire Arousal Lubrication Orgasm Satisfaction Pain Total 

Study	group	 4.5 4.3 4.5 4.3 3.8 4.0 20.15 

Control	group	 4.6 4.25 4.55 4.3 3.75 3.9 19.5 

p 0.114 0.675 0.546 0.321 0.225 0.144 0.165 

TABLE	II:	INITIAL	EVALUATION	
WEIGHT	LOSS	GROUP	VERSUS	CONTROLS	

																FSFI	Evaluation Desire Arousal Lubrication Orgasm Satisfaction Pain Total 

Study	group	 4.6 4.4 4.5 4.5 4.2 4.0 23.4 

Control	group	 4.6 4.25 4.55 4.3 3.75 3.9 19.5 

p 0.114 0.0024 0.114 0.045 0.0014 0.144 0.0025 

TABLE	II:	3rd	MONTH	EVALUATION	
WEIGHT	LOSS	GROUP (322 cases)	VS.	CONTROLS	(228	cases)	

TABLE	III:	6th		MONTH	EVALUATION	
WEIGHT	LOSS	GROUP	(301 cases) VS.	CONTROLS	(223	cases)	

																FSFI	Evaluation Desire Arousal Lubrication Orgasm Satisfaction Pain Total 

Study	group	 4.75 4.5 4.55 4.7 4.55 3.9 24.2 

Control	group	 4.6 4.3 4.6 4.3 3.8 3.9 19.5 

p 0.015 0.002 0.125 0.0013 0.0024 0.001 0.0018 

19.5	 20	 18.6	 18	 19.2	18.7	 19	 19.1	

19.4	 20	 20.5	22.6	23.5	24.4	24.3	24.7	

0	
20	
40	

controls	BESAQ	sc	 1st	month	 2nd	month	 3rd	month		 6th	month	 12th	month	

Study	group	 71.5±13.5	 55.5±12.5	 51.4±13.5	 45.6±12.5	 44.5±10.2	

Controls	 70.2±12.5	 65.5±13.6	 68.3±12.5	 70.3±14.4	 69.3±15.5	

TABLE	IV:	EVOLUTION	OF	BESAQ	SCORE	WITH		WEIGHT	LOSS		

FIG1:	FSFI	EVOLUTION	WITH	SUSTAINED	WEIGHT	LOSS	

FIG2:	CORRELATION	BESAQ	SCORE	–	DECREASE	IN	WEIGHT	(kg)	

OBJECTIVES:		
With	this	study	we	wanted	to	see	if	there	is	any	impact	on	sexual	
life	quality,	in	overweight	sexually	active	women.	
		
MATERIALS	AND	METHODS:		
From	a	total	of	748	women	that	came	in	our	Endocrinology	Unit,	
from	January	2010	to	September	2011,	we	selected	our	study	
group	with	this:	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Inclusion	criteria	=	ages	between	20	and	45	years,	pre-
menopause,	sexually	active,	stable	relationship	for	at	least	12	
months,	compliance	to	health	coach	weight	loss	program.	
	
Exclusion	criteria	=	diabetes	mellitus,	thyroid	disease,	polycystic	
ovaries,	Cushing	disease,	known	depression.	
	

APPROACH:		
Weight	loss	–	restrictive	diet,	cardio	exercise,	body	composition		
study,	monthly	evaluation	and	control,	questionnaires;	FSFI	(Female	Sexual	Function	Index)	and	BESAQ	(Body	Exposure	
during	Sexual		
Activity	Questionnaire).		
	
DESIGN:		
Prospective	study	with	control	group,	active	follow-up	=	12	months.	
	
RESULTS:		
Compliance	for	the	12	months	of	follow-up	was	observed	in	293	cases,	versus	the	control	group	of	288	cases.	The	dropout	
rate	was	high	in		
the	first	2	years.	
We	observed,	in	parallel	with	the	sustained	weight	loss	an		
increase	in	desire	domain,	significant	statistically	after	the		
6th		(4.3	versus	4.5,	p=0.002),	a	significant	increase	in		
arousal	domain,	after	the	3rd	months	(4.25	versus	4.4,	
p=	0.0024),	some	effect	in	lubrication	(	4.56	versus	4.5,		
p=0.114),	a	significant	increase	in	orgasm	domain,		
starting	the	3rd	months	(	4.7	versus	4.3),	respectively		
and	increase	in	sexual	satisfaction,	staring	the	6th	month		
(	4.56	versus	3.8).	There	was	no	significant	influence	in		
pain	domain.	
There	was	also	an	important	increase	in	the	total		
BESAQ	score,	with	direct	positive	correlation	with		
the	weight	loss	(r=0.65,	p<0.02).	
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