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FORMA Şl REDACTAREA: 

 

Pagina 1 – pagina de gardă (de mai sus) 

Pagina 2 – va fi doar titlul lucrării şi felul acestei lucrări (referat) 

Pagina 3 – începe efectiv dezvoltarea tematicii 

 

1. Lucrarea va avea o întindere de maxim 3 pagini, redactate pe computer/ calculator, cu caractere Times 

New Roman, 12 pt., la 1, 5 rânduri, putând avea grafice desene, fotografii, etc.., cu condiţia ca acestea să nu 

depăşească 30% din totalul lucrării prezentate. Textul lucrării va fi scris în limba română. 

2. Notele bibliografice vor fi redactate la subsolul paginii, cu caractere de 10 pt., cu indicarea sursei citate, 

Ex.  Pop Ioan – Arte Martiale – editura/ www.sport.com /etc. (la acest nivel de pregătire nu sunt obligatorii, 

dar sunt în măsură să influenţeze nota finală a referatului) . 

3. Lucrarea va fi îndosariată într-un dosar de plastic. 

4. Lucrarea va fi numerotată de la 1 la 3  

5. Lucrarea se elaborează în 1 exemplar pe suport de hârtie. 

6. Lucrarea se notează cu note de la 1 la 10, candidatul putând participa la examinarea propriu-zisă după 

obţinerea notei minime 7. Afişarea şi luarea la cunoştinţă a notei se va face la data la care este 

programată examinarea.; 

7. Lucrarea va fi adusa şi predată la Dojo până la data de 24 noiembrie 2022 – lipsa lucrării atrage în mod 

automat imposibilitatea de a participa la sesiunea de examinare;  

8. Cea mai importantă notare se va efectua pentru originalitate / utilizaţi concepţia dumneavoastră după ce 

în prealabil consultaţi, citiţi mai multe opinii despre subiectul lucrări; 

9. Subiectele / temele  se vor selecta din lista afișată pentru această sesiune de examinare. 

 

Toate temele de mai sus sunt vaste dar vă rog a nu aborda mai mult de 3 pagini în formatul de 

mai sus specificat. Puteţi utiliza toate sursele posibile dar doresc sa regăsesc în principal cuvintele 

dumneavoastră.  

Nu doresc un simplu copy – paste de pe internet. Puteţi utiliza poze, grafice, desene...orice ce 

consideraţi  relevant cu subiectul pe care îl trataţi.  

Lucrarea se va trimite pe adresa de e-mail : csshowtime@yahoo.com  

 

 

 

Sensei Cristian Schiopu  

http://www.sport.com/
mailto:csshowtime@yahoo.com

