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4.2. 
Design-ul posterelor ştiinŃifice



Material adaptat după:

Purrington, C.B. 2009. Advice on designing scientific posters, 
http://www.swarthmore.edu/NatSci/cpurrin1/posteradvice.htm



Conceptul de posterConceptul de poster

Un poster ştiinŃific este un document de dimensiuni mari, care poate fi 
expus şi cu ajutorul căruia pot fi comunicate sintetic rezultatele unei 
cercetări ştiinŃifice (la un simpozion ştiinŃific etc.)

Un poster se compune din:

� titlu (scurt şi sugestiv)

� introducere asupra domeniului de interes

� prezentare sintetică a abordării experimentale / teoretice

� discuŃie a rezultatelor celor mai semnificative

� enumerare a referinŃelor bibliografice relevante

� menŃionare a surselor de finanŃare de care a beneficiat cercetarea.

Conceput corect, un poster poate fi parcurs integral în 10 minute.



Avantajele prezentării posterAvantajele prezentării poster

Chiar dacă tot conŃinutul poate fi prezentat într-o  prelegere de 15 
minute la o conferinŃă, un poster ca atare are o serie de avantaje:

� permite o interacŃiune mai personală cu cei interesaŃi

� la cerere poate fi suplimentat verbal cu detalii tehnice, care pot să 
nu fie de interes general

� permite şi atragerea unui auditoriu din afara domeniului lucrării

� poate fi consultat şi în absenŃa autorului

� poate fi reutilizat şi la alte manifestări ştiinŃifice

� poate fi expus în departament şi atestă cercetarea desfăşurată.

� reprezintă un exerciŃiu pregătitor foarte util pentru viitoarea etapă 
profesională – cea a “prezentărilor orale”.



CCând este preferabilă prezentarea posterând este preferabilă prezentarea poster??

Prezentarea poster este preferabilă pentru:

� persoane fără elocvenŃa necesară prezentărilor orale plenare

� cercetători tineri sau studenŃi care nu se bucură încă de 
notorietate în comunitatea ştiinŃifică, aflaŃi în perioada de afirmare.



CondiCondiŃŃii tipice ii tipice îîn care are loc prezentarean care are loc prezentarea

Cel mai adesea, circumstanŃele în care este prezentat un poster sunt 
dificile şi chiar imprevizibile.

În general, sesiunea se desfăşoară într-o sală aglomerată; 
participanŃii socializează în jurul panourilor sau chiar consumă gustări 
şi băuturi.

Pentru a atrage şi a fi „ales”, făcând faŃă concurenŃei panourilor 
învecinate, posterul trebuie să iasă în evidenŃă prin:

�concepŃie grafică atractivă

�conŃinut ştinŃific penetrant.



Alegerea aplicaAlegerea aplicaŃŃiei graficeiei grafice

Cele mai performante şi bine adaptate aplicaŃii pentru proiectarea 
posterelor in format mare sunt QuarkXPress şi InDesign.

Se pot realiza postere mari şi folosind pachete grafice nespecializate, 
cum ar fi CorelDRAW, Adobe Illustrator şi PowerPoint.

Fişiere model pentru multe dintre acestea pot fi găsite pe internet.

AplicaŃii gratuite cu care pot fi realizate postere pot fi găsite la 
www.postersw.com.



Alegerea aplicaAlegerea aplicaŃŃiei graficeiei grafice

Cea mai atractivită soluŃie pare a fi Powerpoint, omniprezentă în 
pachetul Microsoft Office.

În pofida aparentei versatilităŃi:

� dimensiunea documentelor este limitată (56” sau 142 cm)

� controlul culorilor nu este foarte bun

� rezoluŃia la care pot fi tipărite documentele este sub cea necesară 
formatelor mari

� formatul fişerelor PowerPoint nu este suportat în unele tipografii 
datorită limitărilor aplicaŃiei.



Alegerea aplicaAlegerea aplicaŃŃiei graficeiei grafice

O opŃiune mai adecvată, chiar dacă prin complexitatea opŃiunilor este 
mai greu de învăŃat şi utilizat, este CorelDRAW.

Alături de Adobe Illustrator şi InDesign, CoreDRAW face parte din 
categoria aplicaŃiilor „what you see is what you get”.



LayoutLayout--ulul

Înainte de a începe elaborarea posterului, trebuie obŃinute 
specificaŃiile privind formatul posterului prin consultarea paginii web (a 
organizatorilor) manifestării ştiinŃifice.

Nu trebuie epuizat întregul spaŃiu pus la dispoziŃie – posterul nu 
trebuie să fie mai mare decât este necesar pentru a cuprinde 
informaŃia esenŃială.

Materialul trebuie rescris faŃă de modul în care ar fi inclus într-un 
articol. 

Formulările trebuie simplificate, fiind acceptabile exprimări eliptice.

Aspectul general trebuie adaptat la numărul, forma şi cromatica 
elementelor grafice pe care le va cuprinde posterul.



LayoutLayout--ulul

Posterul va comunica optim conŃinutul ştiinŃific al lucrării dacă:

�ponderea textului şi a elementelor grafice este adecvată

�este menŃinut suficient spaŃiu alb în jurul blocurilor

�se păstrează o aliniere logică a coloanelor.

Practică bună: păstrarea numărului de cuvinte la un nivel cât mai 
scăzut – 800 de cuvinte sau mai puŃin – maximizează şansele ca 
posterul să fie parcurs în întregime.

Este utilă consultarea unor galerii de postere:

�http://groups.ucanr.org/posters/Templates_for_Posters/

�http://www.makesigns.com/SciPosters_Templates.aspx

�http://miu.med.unsw.edu.au/welcome.htm



UniveUniversrsity of ity of CCaliforniaalifornia: Posters and Slides: Posters and Slides
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The Medical Illustration UnitThe Medical Illustration Unit
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The Medical Illustration UnitThe Medical Illustration Unit
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Poster realizat in format A0 
(84 x 119 cm) cu ajutorul 
aplicaŃiei CorelDRAW.



SecSecŃŃiunile unui poster iunile unui poster şşi coni conŃŃinutul lorinutul lor

Titlul

Trebuie să transmită sintetic şi atractiv problema tratată şi modul de 
abordare. ForŃa de impact a titlului este primul element care atrage 
public.

Lungimea nu trebuie să depăşească două linii.

Fontul utilizat trebuie să fie relativ mare (72-80 pt) şi de preferinŃă 
bold.

Nu este indicat să se folosească exclusiv majuscule. 



SecSecŃŃiunile unui poster iunile unui poster şşi coni conŃŃinutul lorinutul lor

Autori şi afiliere

Imediat sub titlu trebuie indicaŃi autorii şi afilierea lor, eventual cu 
ajutorul siglelor instituŃiilor, mai ales dacă acestea au valenŃe estetice.

Mărimea fontului utilizat este bine să fie aproximativ 2/3 din cea 
pentru titlu (de exemplu, 48 pt).

O altă variantă de poziŃionare a afilierii este în subsolul posterului.



SecSecŃŃiunile unui poster iunile unui poster şşi coni conŃŃinutul lorinutul lor

Rezumat?

Nu trebuie inclus un rezumat!

Dacă posterul este prezentat la o sesiune, autorii vor fi probabil 
invitaŃi să furnizeze un rezumat pentru a fi inclus în broşura 
conferinŃei.

Este posibil ca alegerea posterului să fie făcută tocmai în urma 
consultării rezumatului din broşura  conferinŃei.



SecSecŃŃiunile unui poster iunile unui poster şşi coni conŃŃinutul lorinutul lor

Introducere

Nu trebuie să poarte neapărat 
acest subtitlu, fiind menită să 
capteze atenŃia imediat după titlu.

Utilizând un minim de informaŃii şi 
definiŃii, trebuie să plaseze rapid 
problema în contextul general, să 
furnizeze o indicaŃie succintă şi o 
justificare asupra abordării utilizate.

Introducerea poate include 1-2 
imagini cu impact vizual. 



SecSecŃŃiunile unui poster iunile unui poster şşi coni conŃŃinutul lorinutul lor

Introducere

Justificarea că tema sau 
metodologia nu a mai fost abordată 
anterior nu este convingătoare.

Mărimea fontului pentru titlurile 
secŃiunilor poate fi aproximativ 1/2
din cea a titlului (36 pt), iar cea 
pentru texul secŃiunilor, 1/3 (24 pt).

Nu trebuie să depăşească 200 de 
cuvinte.



SecSecŃŃiunile unui poster iunile unui poster şşi coni conŃŃinutul lorinutul lor

Materiale şi metode

SecŃiune menită să ofere o imagine 
sintetică asupra echipamentelor
(experimentale şi/sau de calcul) şi a 
metodelor utilizate.

Diagrame prezentând 
intercorelarea logică a diferitelor 
componente sau etape, sunt 
binevenite.

Fotografii pot să ofere informaŃii 
subliminale asupra anvergurii şi 
importanŃei cercetării întreprinse.



SecSecŃŃiunile unui poster iunile unui poster şşi coni conŃŃinutul lorinutul lor

Materiale şi metode

În cazul lucrărilor teoretice, poate fi 
sintetizată formularea matematică
sau prezentate succint modele şi 
algoritmi numerici.

Subtitlurile şi propoziŃiile nu trebuie 
formatate exclusiv cu majuscule
sau cu caractere subliniate.

Se pot folosi în schimb caractere 
italic sau bold.



SecSecŃŃiunile unui poster iunile unui poster şşi coni conŃŃinutul lorinutul lor

Materiale şi metode

Trebuie păstrat suficient spaŃiu alb 
(neutru) în jurul blocurilor de 
informaŃie, astfel încât posterul să 
nu dea impresia de aglomerare.

Această secŃiune trebuie limitată la 
cel mult 200 de cuvinte.



SecSecŃŃiunile unui poster iunile unui poster şşi coni conŃŃinutul lorinutul lor

Rezultate

Este de obicei secŃiunea cea mai 
consistentă şi trebuie să poată  
furniza de sine stătătoare informaŃia 
esenŃială asupra cercetării.

Imaginile şi graficele transmit mai 
multă informaŃie decât textul !!!

Sunt de evitat tabele numerice 
extinse.



SecSecŃŃiunile unui poster iunile unui poster şşi coni conŃŃinutul lorinutul lor

Rezultate

Textul în sine este recomandabil să 
nu depăşească 200 de cuvinte
(exceptând textele asociate 
figurilor).

Imaginile pot fi salvate economic în 
format JPG, TIF sau PNG, primul 
fiind recomandabil pentru fotografii.

Pentru grafice şi diagrame în care 
sunt preponderente liniile, este 
preferabil formatul PNG.



SecSecŃŃiunile unui poster iunile unui poster şşi coni conŃŃinutul lorinutul lor

Rezultate

În cazul fotografiilor trebuie evitate 
rezoluŃiile nejustificat de mari.

Fotografiile color obişnuite (13 x 18 
cm la 180 dpi) cresc mărimea 
fişierului cu aproximativ 3 MB.

Trebuie utilizate imagini cu cel puŃin 
150 dpi, dar nu mai mult de 350 
dpi.

Imaginile descărcate de pe internet 
nu au de obicei rezoluŃie 
satisfăcătoare (72dpi).



SecSecŃŃiunile unui poster iunile unui poster şşi coni conŃŃinutul lorinutul lor

Rezultate

Pentru reprezentări grafice este 
recomandabilă utilizarea unor 
aplicaŃii specializate (SigmaPlot, 
Origin etc.) 

Aparenta versatilitate a aplicaŃiilor 
nespecializate se repercutează 
negativ asupra calităŃii ştiinŃifice / 
grafice.

Imaginile fără scală sau descriere 
rămân lipsite de semnificaŃie.

Mărimea adecvată a fontului 
textelor care însoŃesc graficele este 
de 18 pt.



SecSecŃŃiunile unui poster iunile unui poster şşi coni conŃŃinutul lorinutul lor

Concluzii

SecŃiunea trebuie să treacă în revistă succint rezultatele şi să 
precizeze dacă acestea susŃin ipotezele.

Trebuie scoase în evidenŃă semnificaŃia şi interesul pe care îl prezintă 
rezultatele, relaŃia lor cu alte cercetări şi direcŃiile noi pe care le 
deschid.

SecŃiunea trebuie limitată la cel mult 300 de cuvinte.



SecSecŃŃiunile unui poster iunile unui poster şşi coni conŃŃinutul lorinutul lor

ReferinŃe bibliografice

Lista referinŃelor bibliografice care susŃin rezultatele prezentate în 
lucrare este bine să nu depăşească 5-10 titluri şi să respecte regulile 
standardizate de formatare.

Indicarea unor pagini web sau a altor materiale „volatile” este 
acceptabilă doar dacă acestea se bucură de recunoaştere în 
comunitatea ştiinŃifică.



SecSecŃŃiunile unui poster iunile unui poster şşi coni conŃŃinutul lorinutul lor

MulŃumiri

Este obligatorie menŃionarea instituŃiilor care au finanŃat cercetarea.

Se impune exprimarea de mulŃumiri şi faŃă de persoane care au avut 
contribuŃii directe sau indirecte (discuŃii lămuritoare, punerea la 
dispoziŃie de echipamente, asistenŃă tehnică etc.), dar care nu le 
conferă calitatea de coautori.

MulŃumirile nu trebuie să depăşească 40 de cuvinte.



Evitarea greEvitarea greşşelilor uzualeelilor uzuale

� Cea mai frecventă greşeală – poster prea încărcat.

� Regula de aur este „Less is best” – posterul nu poate fi exhaustiv.

� Titlul trebuie să fie atractiv şi incisiv. Poate fi pretenŃios sau să 
implice o notă de umor. Exagerarea este însă detrimentală.

� Trebuie evitate titlurile care conŃin caracterul „:”. Ele nu sunt 
nicidecum mai clare, ci doar, statistic, mai lungi.

� Formatarea textului trebuie să fie de tip propoziŃie. Nu trebuie 
capitalizat nici fiecare cuvânt, nici întregul titlu.

� SecŃiunile nu trebuie numerotate sau punctate, întrucât utilizarea 
unor tipuri diferite de font este suficientă pentru demarcare.

� LăŃimea casetelor de text nu trebuie să depăşească 40 de 
caractere, permîŃând astfel parcurgerea rapidă a textului.



Evitarea greEvitarea greşşelilor uzualeelilor uzuale

� Trebuie evitate blocurile de text formate din mai mult de 2-3 
propoziŃii. Sunt preferabile, în loc, listele, eventual punctate.

� Este recomandabilă utilizarea unui font „non-serif” pentru titluri
(Arial, Calibri) şi a unui font „serif” pentru text (Times New Roman 
etc.)

� Pentru a scoate în evidenŃă porŃiuni de text, este preferabilă 
utilizarea caracterelor italice sau bold în locul sublinierii.

� Calitatea elementelor grafice este esenŃială pentru captarea 
atenŃiei.

� Graficele nu trebuie să aibă fundaluri colorate, deoarece acestea 
sporesc senzaŃia de „încărcat”.

� Utilizarea culorii: 2-3 culori, nu mai mult! Culoarea scrisului trebuie 
să se detaşeze de pe fundal, dar sunt de evitat combinaŃiile 
stridente.

� InformaŃii utile la http://www.colorschemer.com/online.html



Evitarea greEvitarea greşşelilor uzualeelilor uzuale

� Nu trebuie uitate niciodată sursele de finanŃare, acestea trebuind 
menŃionate explicit în secŃiunea de „MulŃumiri”.

� Trebuie incluse (de obicei în subsolul posterului) toate informaŃiile 
de contact: adresă poştală, telefon, e-mail.

� Chiar dacă formulările pot fi eliptice, textul trebuie să fie impecabil 
din punct de vedere lingvistic – utilizarea unui speller.

� Sunt recomandabile formulări simple şi proprii dpdv ştiinŃific, 
pentru a transmite optim informaŃia şi a nu da impresia unui 
exerciŃiu lingvistic.

� Este o bună practică pregătirea prealabilă temeinică a unei 
prezentări succinte de 3-5 minute a posterului.

� Este utilă pregătirea unei versiuni a posterului sub formă de 
broşură, care poate fi distribuită.



Prezentarea posteruluiPrezentarea posterului

� Pentru a atrage privitori, Ńinuta şi întreaga atitudine este bine să fie 
adecvată temei, stilului şi coloristicii poster-ului.

� Trebuie evitate obiectele vestimentare şi accesoriile stridente. 
Trebuie evitate produsele cosmetice cu miros prea puternic.

� Atitudinea trebuie să manifeste profesionalism şi disponibilitate.

� Ecusonul trebuie să fie la vedere şi să fie uşor lizibil, astfel încât 
posibilul privitor să asocieze o identitate personală posterului.

� Nu trebuie mestecată gumă – degajarea nu trebuie “compusă”, ci 
trebuie să rezulte din stăpânirea temei.

� În timpul explicaŃiilor nu trebuie consultate notiŃe, iar adresarea 
trebuie să fie directă ascultătorului.

� Prezentarea în engleză trebuie temeinic pregătită şi repetată în 
prealabil – calitatea limbii vorbite este de multe ori un factor 
determinant.



Prezentarea posteruluiPrezentarea posterului

� Este util ca prezentarea să înceapă cu o singură propoziŃie care să 
sintetizeze esenŃa lucrării înainte de a intra în detalii.

� Trebuie evitate exprimările vagi, gen „acest grafic reprezintă 
principalul nostru rezultat” şi utilizate, în schimb, formulări precise, 
gen „ acest grafic reprezintă dependenŃa căutată a curentului ionic 
de raza porului”.

� Trebuie evitate stereotipurile lingvistice gen “you know” – formule 
de umplutură care crează debit verbal, dar trădează sărăcia 
vocabularului.

� Dacă în timpul prezentării se adaugă nou veniŃi, trebuie terminată 
mai întâi prezentarea începută.

� Este util să existe la îndemână reprinturi ale articolelor personale 
relevante.

� Prezentarea trebuie încheiată cu mulŃumiri adresate vizitatorilor.



Lucrări utileLucrări utile

� Purrington, C.B. 2009. Advice on designing scientific posters. 
http://www.swarthmore.edu/NatSci/cpurrin1/posteradvice.htm.

� Block, S. 1996. The DOs and DON'Ts of poster presentation. 
Biophysical Journal 71:3527-3529. 

� Briscoe, M.H. 1996. Preparing Scientific Illustrations: A Guide to 
Better Posters, Presentations, and Publications, 2nd ed. Springer-
Verlag, New York. [preview via Google Books] 

� Day, R.A. 2006. How To Write and Publish a Scientific Paper, 6th 
ed. Oryx Press, Phoenix. [Amazon]

� Wolcott, T.G. 1997. Mortal sins in poster presentations or, How to 
give the poster no one remembers. Newsletter of the Society for 
Integrative and Comparative Biology Fall:10-11.












































