Ghid pentru realizarea şi submiterea posterelor dedicate simpozioanelor internaţionale
Dr. Falk Pharma GmbH
Compania farmaceutică Dr. Falk Pharma, prin intermediul Falk Foundation, oferă posibilitatea oricărui medic,
indiferent de specializare, de a participa la simpozioanele internaţionale Dr. Falk, fără a plăti taxe de participare sau
cazare (acestea fiind oferite gratuit de către organizatori), singura condiţie fiind ca medicul să trimită rezumatul unui
poster medical către Falk Foundation, iar acest rezumat să fie acceptat de către comisia de selecţie formată din
profesori de la Facultatea de Medicină din Freiburg.
Rezumatul acceptat trebuie transpus într-un poster ce va fi expus şi susţinut în cadrul manifestării, toate
posterele fiind incluse într-un concurs cu premii.

Care sunt paşii ce trebuie urmaţi pentru submiterea unui rezumat
la unul dintre simpozioanele Dr. Falk?
1. În primul rând, este important să vă informaţi cu privire la termenul limită de trimitere a rezumatelor către
Falk Foundation - http://services.falkfoundation.com/ - (de regulă, acest termen expiră cu 3-4 luni înaintea
evenimentului propriu-zis). Pentru informaţii privind termenele de depunere, accesaţi sectiunea
"EVENIMENTE", ce se regăseşte pe acest site, în partea de jos a paginii principale (HOME). Posterele
submise la un simpozion, trebuie să fie în acord cu tema simpozionului şi să nu mai fi fost expuse la alte
simpozioane, conferinţe sau congrese de specialitate.
2. Pentru realizarea abstractului, este obligatoriu să folosiţi şablonul dedicat (puteţi descărca şablonul
accesând linkul http://services.falkfoundation.com/fileadmin/media/DOC-dateien/FALK_template.doc).
Rezumatul trebuie redactat în limba engleză, folosind fontul Arial 11 (evitând folosirea simbolurilor
ştiinţifice) şi nu trebuie să depăşească 250 de cuvinte. Este important ca documentul realizat să fie salvat
în format .DOC şi nu în .DOCX.
3. Pentru a putea submite un rezumat către Falk Foundation, este necesar să vă logaţi folosind linkul
http://services.falkfoundation.com/index.php?id=6&set=yes sau să vă creaţi un cont, folosind linkul
http://services.falkfoundation.com/index.php?id=9.
4. După logare, pe ecran va apărea lista cu simpozioanele Dr.Falk din anul curent. Alegeţi simpozionul
pentru care doriţi să submiteţi rezumatul şi urmaţi instrucţiunile din pagina afişată.
În pasul următor trebuie să apăsaţi "Browse" pentru a selecta rezumatul de pe platforma de stocare a
calculatorului dumneavoastră, să completaţi răspunsurile la intrebările de pe această pagină (ATENŢIE:
abstractul nu va fi acceptat dacă nu vor fi completate răspunsurile la toate întrebările marcate cu
"Required") şi să apasaţi "Next".
Înregistrarea va fi confirmată printr-un email transmis pe adresa dumneavoastră şi va fi atribuită cu un număr.
5. După înregistrare, toate abstractele vor fi supuse unei jurizări independente, urmând ca autorii ale căror
abstracte au fost acceptate, să fie informaţi în maxim 6 săptămâni de la termenul limită.

Pentru a participa cu şanse reale la concursul de premiere al posterelor acceptate, trebuie respectate
câteva condiţii:
1. Posterul trebuie să fie redactat în limba engleză, în format A1 (594 x 841 mm) sau A0 (841 x 1189 mm),
imprimat color la rezoluţia optimă (puteţi opta pentru sprijinul oferit în acest sens de Ewopharma AG
Romania, solicitările putând fi trimise la adresa drfalk@ewopharma.ro);
2. Posterul trebuie să conţină imagini/grafice/tabele concludente, care să susţină şi să dezvolte tema aleasă
de autor;
3. Susţinerea argumentată a posterului în limba engleză, reprezintă un alt element foarte important în
economia concursului, de aceea, autorii posterelor trebuie să fie prezenţi în sala în care sunt expuse
lucrările, pentru a oferi informaţii la solicitarea celorlalţi participanţi, sau a comisiei de jurizare.

