
7 Sfaturi Prezentare PPT LICENȚĂ / MASTER iulie 2018. 
 

1. Concentrează prezentarea ta în maximum 15 slide-uri, cu minimum următoarea structură:  

 

1. Pagina de start (titlu, subtitlu, autor, coordonator, instituție și logo-uri, loc, dată) 

2. Introducere (context, explicare titlu, motivație alegere studiu, obiective, scop etc.) 

3. Cap. I (obiectul de studiu – de obicei „cadrul teoretic”) tratarea a 2-3 concepte de bază 

4. Cap II (subiectul de studiu – de obicei „zona de studiu”) identificarea a 2-3 caracteristici 

5. Cap. III (relația obiect – subiect, adică promisiunea din titlu. Aici este munca dvs. 100%!)  

6. Rezultatele studiului (ce ai descoperit efectiv prin analizele efectuate, validarea ipotezelor) 

7. Cap. IV (soluții, propuneri - opțional, doar dacă există un asemenea capitol separat) 

8. Concluzii (opțional rezultate reluate sintetic, dificultăți întâlnite, limitările studiului, perspective) 

9. Bibliografie (min. 10 titluri importante, utilizate efectiv, nu vor fi citite, doar menționate) 

10. Mulțumiri (generice, sau către o anumită entitate, instituție etc., marchează încheierea) 

 

2. Creează diapozitive (slides) cât mai aerisite. Evită frazele lungi, întregi - pune doar idei, sintetice, 

adesea fără predicat. Folosește font de minimum 20p pentru a fi vizibil pe proiector. Alege două fonturi 

maximum: unul de titluri (bold) și unul de text (niciodată boldit), de regulă dintre fonturile cu diacritice 

cunoscute de orice calculator (Arial, Calibri, Times NR etc.) 

 

3. Pune în prezentare minimum 3-5 figuri (hărți, grafice, imagini, scheme logice) ideal făcute de 

tine! Harta este un instrument viu, de analiză, interpretare. Asigură-te că prezinți min. 1-2 fenomene / 

rezultate care derivă din acele hărți. Analizează peisajul din fotografie, arată o tendință pe un grafic. Nu 

prezenta figurile ca și cum ai derula fotografiile de vacanță unor prieteni! Figurile vor avea nume, autor 

sau sursă!! 

 

4. Evită deformarea aspectului figurilor la inserarea lor în PPT! Orice redimensionare a unei figuri 

se face din colțul figurii, în timp ce mâna stângă ține apăsată tasta SHIFT! Comisia va pedepsi aspru 

orice deformare a hărților (e ca și cum ai turti Pământul, ai fura din teritoriu sau ai micșora distanțele 

între locuri!). Asigură-te că figurile sunt destul de mari pe slide și se pot observa corect din sală! 

 

5. Alege un șablon (template) de PPT simplu, de obicei scris negru pe fond alb! Majoritatea 

proiectoarelor au probleme de contrast (lampa obosește după un timp). Orice fundal gri, prea colorat sau 

cu textură va dăuna lizibilității textului. Evită să scrii pe fotografii (doar dacă porțiunea pe care aplici 

textul are o culoare uniformă, în contrast cu scrisul!) 

 

6. Poziționează-te cât mai mult cu fața la comisie, privind membrii în ochi. Privește comisia direct 

în ochi, nu te uita pe tavan sau pe ecran prea mult timp. Te vei întoarce spre ecranul proiector doar ca să 

îți amintești o idee de pe slide sau ca să arăți cu mouse-ul (sau pointerul laser) un anumit fenomen 

relevant. Vorbește clar, răspicat. Dacă vei citi fraze întregi de pe slides, vei fi clar depunctat.  

 

7. Fă tot posibilul să ajungi la concluzii la minutul 7!! Dacă lungești prea mult introducerea și primul 

capitol, comisia îți va tăia discursul și îți va cere să „treci la concluzii”. Astfel, e posibil să nu poți pune 

în evidență FIX munca ta (adică cap. III sau IV). Evită să insiști pe definirea unor concepte răs-

cunoscute, ci doar arăți că le-ai tratat sau le-ai utilizat instrumental în analiză.   

 

Mult succes,  

Lect. Dr. Mihai BULAI 


