
Prezentarea orală 

•  Aptitudine esențială în practica medicală: 

•  Interacțiunea	cu	pacienții	

•  Comunicarea	între	medici	

•  Raport	de	gardă	

•  Vizita	

•  Prezentări	de	caz	

•  Comunicări	științifice	
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REALIZAREA ŞI PREZENTAREA  
UNEI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 

Organizarea lucrării 
 
-  se parcurg aceiaşi paşi ca şi în cazul în care se 

elaborează  o lucrare ştiinţifică pentru publicare 

-  se are în vedere evidenţierea a două 
aspecte  fundamentale: 

•  care este problema ce se abordează în cercetare? 
•  care este soluţia/ipoteza la care s-a 

recurs pentru  rezolvarea ei? 
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Faptul că lucrarea  va fi susţinută oral implică aplicarea  unor reguli 
specifice, ca de exemplu: 

•  preambulul trebuie conturat sumar de sugestiv 

•  nu este necesară detalierea părţii  experimentale 

•  se includ mai puţine referinţe bibliografice 
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Prezentarea lucrării 

•  majoritatea prezentărilor orale sunt scurte (în limita a 10 -20 min.) 

•  conţinutul trebuie redus, prin comparaţie cu cel al unui  articol de 

cercetare destinat publicării 
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•  indiferent de modul de organizare, prea multe idei,  prezentate 

într-un ritm alert, vor genera confuzii şi vor  conduce la percepţia 

incorectă a mesajului prezentării 

•  este necesar să se evidenţieze cele mai importante  aspecte sau 

rezultate, deoarece intervalul de timp este  insuficient pentru toate 

ideile şi realizările pe care  autorul ar fi tentat să le prezinte 

08/04/21	 Prof.	Dana	Stoian	 5	



•  indiferent de intervalul de timp alocat, autorul  trebuie să prezinte 

clar, cu profesionalism, câteva  puncte sau teme importante ale 

cercetării, suficient  de lent pentru ca audienţa să perceapă 

corect  conţinutul comunicării ştiinţifice 

•  dacă vorbitorul va prezenta rapid informaţia,  audienţa va pierde 

şirul, iar mesajul comunicării va fi  pierdut 
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Audienţa 

•  Prezentarea unei comunicări la o manifestare ştiinţifică este  
un proces biunivoc. 

•  Definește nivelul de comunicare a informației 
•  Generală 
•  Specilizată 
•  Seniori  

 
•  Vorbitorul şi audienţa trebui să accepte anumite reguli: 
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Vorbitorul 
 

v trebuie să prezinte materialul clar şi concis astfel încât  audienţa să 

priceapă şi să înveţe din informaţia comunicată 

v de regulă, prezentarea orală va fi realizată la un nivel sporit  de 

generalitate comparativ cu o lucrare scrisă, deoarece  audienţa va fi 

mult mai diversă decât cititorii unei lucrări  ştiinţifice 

v Prin urmare: 
•  se evită detaliile excesiv de tehnice 
•  se definesc termeni, concepte 
•  se explică conceptele mai dificil de înţeles pentru audienţa  care nu 

este de strictă specialitate (if needed) 
•  uneori se pot repeta unele informaţii 
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Audienţa 
 
v trebuie să fie (menţinută) atentă şi să păstreze  liniştea 

v vorbitorul va reuşi să stabilească tacit o relaţie  favorabiă 
cu o audienţă atentă şi interesată 

v procesul de comunicare va fi virtual dezastruos dacă  
audienţa este zgomotoasă sau adormită 
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v Cea mai importantă parte a unei comunicări orale este cea  
dedicată întrebărilor şi răspunsurilor. 

 

v Membrii audienţei au opţiunea, chiar şi obligaţia să  

evidenţieze probleme care nu au fost suficient abordate sau  

acoperite de vorbitor, sau să prezinte pe scurt idei sau date  

care confirmă sau le combat pe cele prezentate de vorbitor. 

Dialogul cu audienţa 
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v Întrebările şi comentariile trebuie abordate într-o  manieră 

elegantă şi profesionistă, iar membrii  audienţei care pun 

aceste probleme nu trebuie să  atingă forme fără fond sau să 

demonstreze cât de  erudiţi sunt! 

 

v Prin urmare, vorbitorul are obligaţia să  respecte 

audienţa, iar audienţa să respecte  vorbitorul. 

08/04/21	 Prof.	Dana	Stoian	 11	



Foliile transparente 
 
•  pot fi pregătite în Word şi apoi tipărite la imprimantă 

•  foliile transparente sunt recomandate pentru  manifestări mai 
puţin formale şi pentru prezentări în  încăperi mai mici 

•  pot fi realizate pe orizontală sau pe verticală  
(preferabil) 

Suporturi pentru prezentarea orală 
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Prezentările Microsoft Powerpoint (ppt) 

•  se poate folosi un template (machetă) oferit de  program 

sau se poate realiza un format propriu 

•  graficele, fotografiile pot fi importate şi plasate pe slide 

•  slide-urile în ppt pot fi cu uşurinţă şterse, rescrise,  rearanjate, 

ascunse 
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Organizarea materialului pe slide-uri 

•  prezentările care încep cu un sumar al  conţinutului  sunt mai 
uşor de urmărit 

 
•  Fiecare punct din sumar devine ulterior TITLU 

•  Fiecare slide trebuie să acopere un punct major al  
prezentării, cu maximum 6 subpuncte 

•  Titlul ar trebui să fie de min. 20-24 pts., iar celelalte  subtitluri 
de min. 16 pts. 

•  Pastrarea aceluiasi aliniament general 
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Instructional Technology: 
A complex integrated process  
involving people, procedures, ideas,  
devices, and organization, for  
analyzing problems and devising,  
implementing, evaluating, and 
manag 
proble  ch 

ing solutionssolutions  
toto thosethose ms inin  
situationssituations inin  
whi 

learning is purposive and controlled.  
(HMRS 5th ed.) 

Prea detaliat ! 
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A process 
& tools involvin  

for solut  
to probl 

g people,people,  
proceduresprocedures 
tions 
ems inin  learninglearning (HMRS 5th ed.) 

Instructional Technology: 

Mult mai  
simplu 
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Exemplu de slide incorect realizat: 
 

• Acest text conţine prea multe cuvinte pentru un  
slide! Nu este scris sub forma unei enumerări, cu  
bullet-uri, cu fragmente de propoziţii sau cuvinte cheie  
şi din acest motiv pare complicat. Deşi are un singur  
punct şi exprimă o singură idee, va fi dificil de citit şi  
de înţeles de către audienţă. În concluzie, audienţa va  
pierde mult timp ca să citească acest paragraf, în loc  
să vă asculte!! 
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Trataţi un singur subiect într-un slide! 

Folosiţi regula “6 x 6”: 
 

6 rânduri de text  
6 cuvinte / rând 

Lăsaţi suficient loc la marginile imaginilor şi ale  
slide-ului! 
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? 

1.  OUTLINE 
2.  STRuctura Slide uri 
3.  Fonturi 
4.  Culori 
5.  Fundal 
6.  Grafice 
7.  Tabele 
8.  Spelling și gramatică 
9.  SUMAR 
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• se pot folosi slide-uri colorate, care însă trebuie să  poată fi citite 

uşor, prin asigurarea contrastului; 

• dacă se alege o culoare închisă pentru text, pentru  fond se alege 

o culoare deschisă luminoasă. O  combinaţie bună este cea în care 

fondul este galben  deschis, iar textul albastru închis 
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1. Outline 

•  DISCLOSURE               

•  GENERAL                

•  IPOTEZA de LUCRU             

•  MATERIAL + METODĂ 

•  REZULTATE/TEME ABORDATE 

•  CONCLUZII               

•  AKNOLEDGEMENTS             

•  FINAL                 
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1. Structura  efectivă a prezentării % 

•  TITLU                1  

•  DISCLOSURE              1 

•  SUMAR               1 

•  GENERAL               2-4 

•  SPECIFIC  problemei/experimentului        6-8 

•  IPOTEZA de LUCRU            1 

•  MATERIAL  *general, demografic, criterii includere/excludere/control  1-3    

•  METODĂ               1-4 

•  REZULTATE              4-10 

•  CONCLUZII              1 

•  AKNOLEDGEMENTS            1 

•  FINAL                1 
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2. Structura slide-urilor 

•  1-2 diapozitive/minu              

•  Informație limitată/slide           

•  Cuvinte cheie            

•  Fiecare slide = 1 IDEE 

•  Evitați trecerile între diferite programe          
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2. Structura slide-urilor 

Aratați, pe rând punct cu punct = folosiți ANIMAȚIA        

ü  Ajută audiența să fie concentrată la ceea ce spuneți 

ü  Evitați citirea dipozitivelor în avans 

ü  Vă ajută să rămâneți focusat pe prezentare 

ü  Scade viteza de comunicare 

ü  Scade senzația de slide încărcat 
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Folosiţi “bullets”, nu numere! 

§ “bullets” nu impun o anumită ordine a elementelor  enumerate 

§ folosiţi numere doar pentru a stabili o ordine sau a  arăta gradul 

de importanţă al ideilor 
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De exemplu: 

Cum se introduce un elefant într-un  
frigider? 

 
1.  Se deschide uşa frigiderului 
2.  Se introduce elefantul 
3.  Se închide uşa frigiderului 

Numerele sugerează ordinea efectuării operaţiilor! 
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Cum se introduce o girafă într-un  frigider? 

1.  Se deschide uşa frigiderului 
2.  Se scoate afară elefantul 
3.  Se introduce girafa în frigider 
4.  Se închide uşa frigiderului 

Numerele sugerează ordinea efectuării operaţiilor! 
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 DIA TITLU 

1.  Titlul prezentării 

2.  AUTORI 

3.  Afiliere autori 

4.  Sigla/sigle 

5.  …. Data/loc/eveniment 
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3. Fonturile 

Utilizați un font minim 18 18         

ü  Utilizați fonturi diferite pentru PUNCTE PRINCIPALE versus PUNCTE SECUNDARE 

ü  Titlul trebuie să aibe fontul dominant 
ü  Utlilizați un font standard : FONT, FONT, FONT, FONT	

ü  Folosiți MAJUSCULE doar atunci când este necesar 

ü  Se preferă marcarea prin italic decât prin subliniere  
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Exemple de fonturi: 
 
• Arial 

•  Times New Roman 

• Courier New 

• Verdana 
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Alegeţi o mărime corespunzătoare a textului: 
 

•  minim 36 pts. pentru titluri 
 
•  24 pts. pentru text 

•  acest text este de 32  pts. 
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Sans serifZ Serif  Z 

obositor clar 
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Arial 12 

Arial 18 

Arial 24 

Arial 32 
Arial 36 

Arial 44 

Prea mici! 
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Dacă veţi utiliza caractere de dimensiuni foarte mici, audienţa nu va putea citi ceea ce dvs.  
aţi scris pe slide! 

FOLOSIŢI LITERELE MARI NUMAI CÂND ESTE  
ABSOLUT NECESAR! ELE SUNT DIFICIL DE CITIT! 

Nu folosiţi fonturi complicate! 
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Citiţi textul de la circa 2m distanţă de ecranul  
computerului, pentru a aprecia calitatea fontului ales 

2 m 
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4. Culoarea 

•  Alegeți combinații optime de culori 

§  Ex: font albastru pe fundal alb/galben 

§  Vizionați prezentarea când este gata 

§  Scoateți în logica prezentării:  

§  Un titlu albastru ingroșat  într-un text orange 

§  Colorați ocazional idei cheie pentru a întări un mesaj 
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Folosirea pentru text a unei culori care nu contrastează cu  
fondul slide-ului creează dificultăţi pentru cititor! 

Nu este necesară utilizarea de culori diferite pentru fiecare  
idee principală (punct al unei probleme)! 

Nu este necesară folosirea altei culori pentru subpuncte! 
 

Nu scrieţi cuvintele cu litere de culori diferite! 
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4. Culoarea   - nu uitați! 



5. Fundalul 

•  Alegeți fundal uni, simple, deschise 

•  Utilizați ACELAȘI fundal pentru întreaga prezentare 

•  Evitați culori aprinse/design care să distragă atenția 

•  Renunțați la detalii inutile        
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Nu folosiţi un astfel de fond  
pentru slide! 
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90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 

East  
West  
North 

•  Folosiţi culori solide, nu pattern-uri, pentru a  umple barele într-o 
diagramă.  
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6. Graficele 

•  Dați fiecărui grafic un titlu 

•  Nu exagerați cu numărul acestora 
 



Folosiţi tabele simple pentru a prezenta date  
numerice! 

Rând 1 10 3.21 4 

Rând 2 30 4.32 6 

Rând 3 23 5.67 3 

Rând 4 22 12.4 7 
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7. Tabelele 
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Rând	1 10 3.21 4 

Rând	2 30 4.32 6 

Rând	3 23 5.67 3 

Rând	4 22 12.4 7 

Rând	1 10 3.21 4 

Rând	2 30 4.32 6 

Rând	3 23 5.67 3 

Rând	4 22 12.4 7 

Rând	1 10 3.21 4 

Rând	2 30 4.32 6 

Rând	3 23 5.67 3 

Rând	4 22 12.4 7 

Rând	1 10 3.21 4 

Rând	2 30 4.32 6 

Rând	3 23 5.67 3 

Rând	4 22 12.4 7 



Numărul de frunze căzute pe durata unui an  
în câteva localităţi 

8,036,8978,036,897  10,345,39410,345,394
 14,8 

16,184,34516,184,345  678,095678,095
 4,1 

8,890,3458,890,345  15,347,93415,347,934
 18,8 

8,674,2348,674,234  18,107,11018,107,110
 17,2 

er  4,032,0454,032,045 
 18,923,23918,923,239  9,9 

Christchurch Dunedin Wellington 
January 11,532,234 14,123,654 3,034,564 
February 1,078,456 12,345,567 16,128,234 
March 17,234,778 6,567,123 16,034,786 
April 16,098,897 10,870,954 7,940,096 
May 

Foarte  
detaliat ! 

56,456 
June 23,656 
July 85,786 
August 30,095 
Septemb 50,498 
October 2,608,096 9,945,890 5,596,096 
November 5,864,034 478,023 6,678,125 
December 12,234,123 9,532,111 3,045,654 
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Numărul de frunze căzute pe durata unui an  
în câteva localităţi (milioane frunze) 

18 15 8 July 

88      
1010 

1616  00 

In 106 Christchurch Dunedin Wellington 
January 11 14 3 

February 1 12 16 

March 17 6 16 

April 16 10 7 

May 

Mai simplu! 
14 

June 4 

August 8 18 17 

September 4 18 9 

October 2 9 5 

November 5 0 6 

December 12 9 3 
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Dinamica numărului de frunze căzute  
în timpul unui an 

0

5
0 

4
5 

4
0 

3
5 

3
0 

2
5 

2
0 

1
5 

1
0 

5

January February Marc
h 

April May June July August September October November  December 

Wellington  

Dunedin  

Christchurc

h 

Prea detaliat ! 
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Dinamica numărului de frunze căzute  
în timpul unui an 

1
0 
 

0

2
0 

3
0 

4
0 

5
0 

Januar
y 

Marc
h 

Ma
y 

Jul
y 

Septembe
r 

Novembe
r 

Wellington  
Dunedin  
Christchurc
h 

Mult mai  
simplu! 
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•  dacă se alege o culoare închisă pentru fond (gri închis  sau 

albastru marin) celelalte elemente pot fi albe,  galben pal sau altă 

culoare pală 

•  utilizarea echilibrată a culorilor poate să adauge un plus  de calitate 

prezentării (Trebuie avut grijă să nu se  exagereze cu efectele de 

culoare – în caz contrar se  poate rata prezentarea!) 
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•  efectele vizuale trebuie să fie cât mai simple şi  
lente!  (“dissolve”) şi limitate ca utilizare! 

•  când se utilizează prezentarea electronică este  
recomandabil să se realizeze şi un set de folii  
transparente pentru a se evita eventualele  
probleme! 

08/04/21	 Prof.	Dana	Stoian	 60	



Evitaţi plasarea una lângă alta a culorilor  
stridente, saturate. 

TEXTUL VA FI GREU DE CITIT. 

Imaginile vor fi supărătoare pentru ochi. 
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•  Pentru a verifica dacă prezentarea afişată cu un  video-
proiector este lizibilă, proiectaţi-o către o  sursa de 
lumină; dacă se poate citi, totul este în  regulă! 
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•  Verificați calitarea/luminozitatea proiectorului, mai ales 
atunci cănd aveți imagini/poze în prezentare! 
 



În timpul prezentării: 

•  evitaţi alternanţa cu alte programe (de exemplu  accesarea 

unei pagini WEB)… dacă este necesar INCORPORAȚI 

pagina 

•  dacă membri ai audienţei doresc să ia notiţe, lăsaţi-  le 

suficient timp pentru asta! 

•  prezentaţi maximum 2 slide-uri pe minut! 
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Câteva recomandări finale! 

ü  Cheia succesului unei prezentări orale este comunicarea  cu audienţa 

ü  Textul va fi folosit doar ca suport al comunicării 

ü Desenele, grafica se va folosi pentru simplificarea noţiunilor, 

conceptelor complexe 

ü  Animaţiile se pot folosi pentru explicarea relaţiilor  complexe 

între elementele unui sistem 

ü  Elementele ilustrative se folosesc drept suport pentru informaţie şi 

nu ca mijloc de divertisment! 

ü  Sunetul se foloseşte doar când este absolut necesar! 
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REPETAȚI 
prezentarea înainte ! 
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•  Nu uitați diapozitivul de încheiere 
 
 
- Mulțumesc! 
- Thank you! 
- Imagine sugestiv 
 
sezon/anotimp/congres viitor/oraș natal/clădirea facultății/ spitalului
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