
REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
SESIUNII DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

(SCSS)

Capitolul 1. Prevederi generale

1.1.Societatea Studenților în Farmacie București, numită în continuare SSFB, are
următoarele atribuții:
- organizarea SCSS în luna aprilie, în cadrul Congresului Național al Studenților Farmaciști din
România (CNSFR) ediția a XIX-a;
- înscrierea studenților doritori la SCSS fie ca student participant în cadrul CNSFR, fie ca student
participant strict la SCSS (nu este condiționată de înscrierea la CNSFR);
-  stabilirea programului de desfășurare al SCSS;
- informarea corpului profesoral și a conducerii Facultății de Farmacie din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București cu privire la desfășurarea evenimentului (locație,
perioadă, număr de participanți, materiale logistice etc.);
- afișarea detaliilor legate de SCSS în mediul online, pe site-ul SSFB https://ssfbucuresti.ro/, pe
pagina de Facebook a SSFB http://www.facebook.com/SSpHarmaBucuresti și pe pagina de
Facebook a CNSFR https://ro-ro.facebook.com/CNSFRomania/;
- afișarea tematicii și a regulamentelor de desfășurare a concursurilor din cadrul SCSS, pe
platformele menționate anterior, dintre care organizate în cadrul CNSFR sunt ,,Comunicarea cu
pacientul” și „Marketing Skills Event”;
- afișarea, pe site-ul SSFB https://ssfbucuresti.ro/, pe pagina de Facebook a SSFB
http://www.facebook.com/SSpHarmaBucuresti, a tematicii și a regulamentelor de desfășurare a
concursurile din cadrul SCSS, organizate în afara CNSFR, destinate studenților Facultății de
Farmacie din București: ,,Aptitudini Clinice”, ,,5 O’CLOCK TEA”, ,,Compounding Event”;
- punerea la dispoziția participanților a unui model de rezumat pentru lucrările științifice și a
materialelor didactice necesare desfășurării concursurilor;
- publicarea rezumatelor lucrărilor științifice în broșura evenimentului;
- trimiterea unui e-mail de confirmare a participării la “Sesiunea de Lucrări Științifice Studențești” și,
respectiv, la concursuri, tuturor studenților după ce s-a încheiat perioada de înscriere, în conformitate
cu statutul de participant CNSFR sau doar participant SCSS;
- stabilirea taxei de participare la eveniment/proiect și informarea studenților cu privire la aceasta;
- anunțarea perioadei de înscriere, în funcție de categoria participanților și respectarea perioadei de
înscriere la eveniment/proiect (începerea cu cel puțin 4 săptămâni înainte de eveniment și finalizarea
înscrierilor cu cel puțin 3 săptămâni înainte de eveniment/proiect).

1.2. Participanții:
- sunt studenți ai Facultății de Farmacie din București sau din alt centru universitar din țară și din
Republica Moldova care pot participa la SCSS și Concursuri;
- se înscriu individual, chiar dacă vor susține prezentarea lucrării științifice în echipă;
- se pot prezenta cu o singură lucrare științifică;
- înscrișii la CNSFR nu vor achita taxa separat, fiind inclusă în pachetul de Congres;
- au obligația de a achita taxa de participare până la termenul limită stabilit de organizator, altfel
înscrierea este anulată (în cazul în care nu sunt participanți la Congres, situație în care se aplică
prevederile din Regulamentul CNSFR);
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- trimit rezumatul lucrării la adresa de e-mail scss.inscrieri@gmail.com până la termenul limită
anunțat de organizator;
- trimit prezentarea în format PowerPoint la adresa de e-mail scss.inscrieri@gmail.com cu cel puțin o
săptămână înainte de începerea probei care îi corespunde.

1.3. Dispoziții finale:
- în cazul în care rezumatele nu sunt trimise înainte de termenul limită, acestea nu vor fi publicate în
broșura evenimentului;
- rezumantele trebuie să respecte modelul pus la dispoziție, în caz contrar ne asumăm
responsabilitatea de a nu le publica;
- nerespectarea regulilor și a termenelor limită duc la eliminarea lucrării din Sesiunea de Comunicări
Științifice Studențești.

Capitolul 2. Desfășurarea sesiunii de prezentare a lucrărilor

2.1. Responsabilități
2.1.1. Societatea Studenților în Farmacie București
- se ocupă de transmiterea din timp a informațiilor necesare înscrierii la activități;
- se ocupă de facilitarea procesului de înscriere pentru participanți;
- se ocupă de contactarea cadrelor didactice pentru a stabili componența comisiei de jurizare;
- comunică cu cadrele didactice pe toată perioada organizării activităților;
- stabilește ordinea de intrare a participanților în concurs astfel:

- prezentările se fac la nivel de categorie, științe fundamentale și științe de specialitate, prima
dată pentru lucrarea cu parte experimentală, urmată de referatul științific;

- prezentările se fac în ordinea alfabetică a disciplinelor;
- în cadrul disciplinelor, prezentările se fac în ordinea alfabetică a autorilor, iar pentru

lucrările cu mai mulți studenți, se alege primul nume scris pe lucrare;
- în situațiile în care pentru o categorie nu sunt suficiente lucrări înscrise, organizatorul poate

propune jurizarea la comun pentru cele două departamente sau orice alternativă aplicabilă;
- stabilește desfășurătorul evenimentului care va fi ulterior trimis atât participanților, cât și cadrelor
didactice;
- organizează coffee break în fiecare zi a evenimentului, atunci când este posibil;
- oferă mape atât participanților, cât și cadrelor didactice prezente în sală, atunci când este posibil;
- se ocupă de printarea tuturor materialelor logistice necesare;
- se ocupă de suportul tehnic necesar prezentărilor;
- se ocupă de realizarea și publicarea broșurii științifice a evenimentului;
- informează participanții cu privire la timpul rămas din prezentare;
- participă, ca parte obiectivă, la sesiunea de acordare a punctajelor de către juriu și facilitează
procesul, dacă este necesar;
- se ocupă de premierea studenților în cadrul Serii de Gală ce va avea loc în cadrul programului
CNSFR;
- se ocupă de premierea studenților care nu participă la CNSFR și implicit nu sunt prezenți la Gală,
în incinta facultății printr-o metodă stabilită de organizator și comunicată ulterior participanților.

2.1.2. Participanții
- vor respecta următoarele recomandări:

● prezentarea trebuie să se încadreze în cele 8 minute acordate fiecărei lucrări;
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● după fiecare prezentare, sunt alocate 2 minute pentru întrebări și discuții din partea juriului și
din partea publicului;

● prezentările să nu conțină fișiere video (din motive tehnice);
- au obligația de a citi Regulamentul de desfășurare a SCSS, precum și al celorlalte concursuri
organizate;
- prin înscrierea la SCSS, își dau acordul de a fi fotografiați sau filmați. Materialele au scop de
promovare a următoarelor ediții ale evenimentului, precum și în fața potențialilor sponsori.

Capitolul 3. Jurizare

Juriul este format din cadre didactice ale Facultății de Farmacie, București:
- în juriu va fi prezent câte 1 membru al fiecărei discipline, din cadrul fiecărui departament, pe tot
parcursul susținerii prezentărilor din partea secțiunii aferente departamentelor;
- numărul membrilor juriului trebuie să fie constant pe parcursul desfășurării evenimentului pentru
menținerea echitabilă a notelor de jurizare pentru toți participanții;
- niciun membru al juriului nu va acorda punctaj lucrărilor aferente disciplinei din care face parte;
- fiecare membru al comisiei va juriza la categoria de științe din care face parte disciplina (ex:
catedra de Chimie Fizică și Coloidală nu va putea juriza la Științele de Specialitate);
- în situațiile în care pentru o categorie nu sunt suficiente lucrări înscrise, organizatorul poate
propune jurizarea la comun pentru cele două departamente sau orice alternativă aplicabilă;
- notele vor fi de la 1 la 10, 10 fiind punctajul maxim;
- pentru jurizare, pot fi luate în calcul următoarele criterii:

● noutatea temei abordate;
● încadrarea în timpii alocați fiecărei prezentări;
● originalitatea lucrării;
● modul de prezentare.

Capitolul 4. Lucrări ştiinţifice
- pot fi prezentate de studenți din orice an de studiu, care au realizat o documentație;
- pot fi realizate atât la discipline de specialitate, cât și la discipline fundamentale;
- prezentările se fac pe categoriile: științe fundamentale și științe de specialitate;
- în cadrul disciplinelor, prezentările se fac în ordinea alfabetică a autorilor, iar pentru referatele
științifice cu mai mulți studenți, se alege primul nume scris pe lucrare.

4.1. Lucrări Ştiinţifice cu parte experimentală – Ştiinţe Fundamentale*
(aceasta este și ordinea de intrare în concurs)

Discipline participante:
● Anatomie, Fiziologie și Fiziopatologie;
● Botanică Farmaceutică şi Biologie Celulară;
● Chimie Analitică;
● Chimie Fizică şi Coloidală;
● Chimie Generală şi Anorganică;
● Chimie Organică;
● Fizică Farmaceutică şi Informatică;
● Matematică Aplicată și Biostatistică;
● Microbiologie Generală şi Farmaceutică.
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4.2. Lucrări Ştiinţifice cu parte experimentală – Ştiinţe de Specialitate*
(aceasta este și ordinea de intrare în concurs)

Discipline participante:
● Biochimie;
● Chimie Farmaceutică;
● Controlul Medicamentului;
● Farmacognozie, Fitochimie, Fitoterapie;
● Farmacologie, Farmacoterapie şi Farmacie Clinică;
● Industria Medicamentului şi Biotehnologii Farmaceutice;
● Laborator Clinic şi Igiena Alimentației;
● Management, Marketing Farmaceutic şi Istoria Farmaciei;
● Tehnologie Farmaceutică şi Biofarmacie;
● Toxicologie.

*Lucrarea trebuie să conțină rezultate ale cercetărilor experimentale proprii.

4.3. Referate științifice
- pot fi prezentate de studenți din orice an de studiu, care au realizat o documentație;
- pot fi realizate atât la discipline de specialitate, cât și la discipline fundamentale;
- prezentările se fac pe categoriile: științe fundamentale și științe de specialitate;
- prezentările se fac în ordinea alfabetică a disciplinelor, așa cum a fost prezentată la punctele 4.1 și
4.2, ale Capitolului 4;
- prezentarea referatelor științifice, aferente categoriilor, urmează după prezentarea lucrărilor
științifice cu parte experimentală;
- în cadrul disciplinelor, prezentările se fac în ordinea alfabetică a autorilor, iar pentru referatele
științifice cu mai mulți studenți, se alege primul nume scris pe lucrare.

Capitolul 5. Rezumatele lucrărilor
- rezumatele se vor redacta respectând următoarea structură:

● Titlu;
● Autor(i);
● Coordonator(i);
● Disciplina(e);
● Introducere;
● Obiective;
● Materiale și metode;
● Rezultate și discuții;
● Concluzii.

- rezumatele vor fi redactate conform următoarelor cerințe:
● maximum 200-250 de cuvinte, cuprinzând secțiunile de la Introducere până la Concluzii,

inclusiv;
● font - Times New Roman;
● dimensiune – 12;
● spaţiere - 1 rând;
● diacritice.
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Nerespectarea celor menționate mai sus va conduce la anularea prezentării!
Recomandăm și citirea Regulamentului CNSFR, din momentul în care va deveni accesibil!
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