
 
 

Avem deosebita plăcere de a va anunţa desfășurarea 

celei de a 6-a Ediţii a Simpozionului Internaţional de Stomatologie 

Napoca Biodent 2016  

Proprietăți optice ale dinților și materialelor dentare 

în perioada 8-10 mai 2016 

 

Simpozionul internațional Napoca Biodent organizat de Facultatea de Medicină dentară a UMF Iuliu 

Hațieganu, Cluj-Napoca, a devenit un eveniment științific de tradiție. Are ca scop reunirea experienţei 

ştiinţifice a cercetătorilor din domenii variate, cuprinzând studiul proprietăților, metodelor de investigație și 

indicațiilor Biomaterialelor în medicina dentară.  

Simpozionul promovează educaţia, cercetarea fundamentală și clinică, precum și aplicațiile clinice în 

domeniul practicii stomatologice a celor mai noi materiale şi tehnologii. În acest cadru se va desfăşura anul 

acesta un program ştiinţific orientat, în principal, spre analiza și aplicațiile clinice ale proprietăților optice ale 

structurilor și materialelor dentare. 

 Programul, susținut de invitați din țară și strănătate, de cercetători și clinicieni, cadre didactice și 

doctoranzi, va include conferinţe, comunicări orale, prezentări poster şi simpozioane de firmă. 

Și-au anunțat participarea Prof dr. Rade Paravina (Houston, SUA), Prof. Dr. Gottfreid Schmalz (Regensburg, 

Germania),  Assoc. Prof Emmanuel D’Incau ( Bordeaux, Franta), Prof dr. Maria del Mar Perez și Lector dr. 

Răzvan Ghinea (Univ. Granada, Spania), precum și personalități ale medicinii dentare și cercetării românești. 

Va fi o onoare să vă avem ca oaspeţi  în aceste zile de sărbătoare ale Medicinii dentare clujene, având 

convingerea că prin participarea Dumneavoastră, veţi aduce o contribuţie importantă reuşitei ştiinţifice a 

manifestării noastre. 

Vă aşteptăm cu drag  la Cluj-Napoca! 

 

                   Prof dr. Diana Dudea 

       Facultatea de Medicină dentară,  

       UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca 

 

Rezumate științifice 

 

 Rezumatele vor fi trimise pe email, la adresa contact@napocabiodent.ro, până la data de      

             28.03.2016 (inclusiv).  

 Selecţia rezumatelor va fi efectuată de către Comitetul Ştiinţific al evenimentului.  

 Participanții pot specifica dacă doresc ca lucrarea lor să fie încadrată în secțiunea Prezentare Poster  

             sau Comunicare Orală, decizia finală fiind luată de către Comitetul Științific.  

 Autorii rezumatelor trebuie să se înscrie în prealabil şi să achite taxa de participare până la data  

             specificată în secţiunea taxe de participare. Nu vor fi acceptate rezumatele transmise fără ca autorul              

             să fie înscris ca participant.  

 



 

Condiţiile de redactare a rezumatelor:  

 

 Rezumatele vor fi redactate în limba română și engleză, font Times New Roman 12.  

 Rezumatele trebuie structurate pe urmatoarele secțiuni: obiective, material și metodă, rezultate și    

       concluzii.  

 Identificarea autorilor va cuprinde următoarele informaţii, în ordinea enumerării: prenume, nume,   

      instituţie, departament, oraş, ţară, adresă de e-mail. Numele autorilor care vor prezenta rezumatul  

      trebuie sa fie bolduit și subliniat.  

 Titlul trebuie să aibă maxim 20 de cuvinte, iar textul rezumatului maxim 250 cuvinte.  

 

Taxe  

 

Categoria Până la 5.05.2016 On-site 

Medici specialiști/rezidenți 240 RON 300 RON 

 

 

Pentru mai multe detalii referitoare la eveniment vă rugăm să accesați site-ul dedicat manifestării: 

www.napocabiodent.ro 

 

www.napocabiodent.ro

