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Concursul Internaţional de Neuroştiinţe Brain Bee este fondat de Profesor Dr. Norbert Myslinski,
de la Universitatea de Medicină Maryland,SUA;
Concursul se adresează elevilor de liceu și are trei etape:locală/online,națională și internațională;
Participarea la concurs este individuală și nu se percep taxe de participare;
Concursul se desfăşoară în limba română la etapa locală/online şi în limba engleză la etapele
superioare;
Înscrierea și participarea la etapa online are loc pe site-ul www.romanianbrainbee.com;
Înscrierile încep în luna ianuarie a anului curent, iar etapa online se desfășoară în luna februarie;
Bibliografia pentru etapa online a concursului, cuprinde publicaţia Brain Facts a Societății
Americane de Neuroştiinţe (SfN) și manualele de biologie pentru clasa a XI-a;
Etapa online constă în scrierea/tastarea unui răspuns scurt, format din 1/2 cuvinte, cifre/
prescurtări, la întrebări formulate în limba română, în timp de 60 minute;
Răspunsul corect este validat automat și valorează 1 punct;
Rezultatul final se afişează imediat după finalizarea concursului, pe contul fiecărui competitor;
Competitorii care au obținut minim 80 de puncte, sunt calificați la etapa națională;
Etapa naţională se desfăşoară în luna martie la Colegiul Naţional Nicolae Bălcescu, Brăila, în
conjuncție cu proiectul Brain Awareness Week;
La etapa naţională a competiţiei se susţine o probă teoretică şi una practică, în aceeași zi;
Proba teoretică constă în 50-100 de întrebări cu răspuns scurt iar cea practică constă în
vizionarea de imagini din atlas/RMN/fMRI/CT/microscopie, pentru identificarea şi localizarea
anatomică sau funcţională a unor zone/structuri ale sistemului nervos şi organelor de simţ;
Bibliografia pentru etapa naţională este Essential Neuroscience, 3rd edition - A.Siegel, H.Sapru și
Atlas of Neuroanatomy and Neurophysiology – F.Netter;
Competitorul clasat pe locul I va reprezenta România la concursul International Brain Bee;
Locul şi perioada de desfăşurare a etapei internaţionale sunt anunţate pe site-ul oficial al
concursului www.thebrainbee.org;
Diplome și premii se acordă tuturor participanţilor la etapa naţională;
Deplasarea pentru participarea la etapa naţională/internaţională este suportată de participanți;
Elevii calificaţi la faza naţională/internațională, pot participa doar cu însoţitor;
La acest concurs nu se admit contestaţii;
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