
 

Formular de înscriere  
Sesiunea de Referate și Comunicări 

Științifice Studențești 

 

 

Universitatea din Craiova 
Departamentul de Chimie 
 chimie@ucv.ro 

0251597048 

 

 

Titlul lucrării 

 

 

 

Autorii lucrării 

Prenume 
Nume 
Student 

 

Prenume 
Nume 
Coordonator 

 

  

Afilierea  
instituțională 

Nume 
instituție și 
adresa 
instituției 

 

  

Date contact 
prim autor 

Telefon 
mobil   

E-mail  

  
  1 



 

Formular de înscriere  
Sesiunea de Referate și Comunicări 

Științifice Studențești 

 

 

Universitatea din Craiova 
Departamentul de Chimie 
 chimie@ucv.ro 

0251597048 

 

 

Rezumatul lucrării (minimum 16 rânduri, maximum 28 de rânduri) 

Clipul video oferă o modalitate foarte eficientă pentru a vă demonstra punctul de 1 
vedere. Când faceți clic pe Video online, puteți lipi codul de încorporare pentru clipul 2 
video pe care doriți să-l adăugați. De asemenea, puteți tasta un cuvânt cheie pentru a 3 
căuta online videoclipul care se potrivește cel mai bine documentului. 4 

Pentru ca documentul dvs. să aibă un aspect profesionist, Word oferă proiectări 5 
pentru anteturi, subsoluri, coperte și casete text care se armonizează. De exemplu, 6 
puteți adăuga o copertă, un antet și o bară laterală care să se potrivească. Faceți clic pe 7 
Inserare, apoi alegeți elementele dorite din diferite galerii. 8 

Temele și stilurile vă ajută, de asemenea, să păstrați documentele coordonate. 9 
Când faceți clic pe Proiectare și alegeți o temă nouă, imaginile, diagramele și ilustrațiile 10 
SmartArt se modifică pentru a se potrivi cu tema nouă. Când aplicați stiluri, titlurile dvs. 11 
se modifică pentru a se potrivi cu tema nouă. 12 

Temele și stilurile vă ajută, de asemenea, să păstrați documentele coordonate. 13 
Când faceți clic pe Proiectare și alegeți o temă nouă, imaginile, diagramele și ilustrațiile 14 
SmartArt se modifică pentru a se potrivi cu tema nouă. Când aplicați stiluri, titlurile dvs. 15 
se modifică pentru a se potrivi cu tema nouă. 16 
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