Stima i colegi!
aducem la cuno tin c pân la 1 noiembrie 2010 se colecteaz articole pentru Revista EstEuropean de Psihologie i Sociologie Socialis a Institutului de Formare i Cercetare Social , ULIM
– “Socialis”.
În cadrul revistei au prioritate studiile teoretico-empirice, dar sunt acceptate spre publicare i alte
genuri de studii precum sintezele teoretice, studiile de caz, recenziile de carte, prezent rile de
produse sau evenimente. Revista întrune te publica ii în urm toarele compartimente:
1) Studii i cercet ri – articole care oglindesc cercet ri teoretice i aplicate în domeniu, cu
volum de pân la 0,6 c.a.;
2) Opinii, dezbateri – articole care pun în discu ie probleme controversate ale domeniului,
reflect dispute tiin ifice, efectueaz treceri în revist al unor cercet ri etc. – volumul pân la
0,3 c.a.;
3) Apari ii editoriale – prezentarea publica iilor recente din domeniu – pân la 0,3 c.a.;
4) Via a tiin ific – nout i din mediul tiinific autohton i tiri importante cu refern la
evenimentele interna ionale din arealul psihologiei, sociologiei, asisten ei socale – pân la
0,2 c.a.;
5) Anivers ri – reflectarea împlinirii unui num r de ani de la data la care s-a petrecut un
eveniment social important pentru domeniu sau un eveniment legat de biografie persoanelor
cu renume în domeniu – pân la 0,2 c.a.
Ne adres m c tre colegii de la alte institu ii s ne pun la curent sau s expedieze neap rat i
materiale pentru ultimile trei rubrici.
Design tehnic
Articolele pot fi scrise în limbile român , rus , englez , francez . Toate articolele sunt înso ite de un rezumat in limba englez sau francez , de termenicheie. Articolul este întocmit î n urm toaea succesiune:
-

titlul;
autorul (ii);
rezumatul;
cuvintele-cheie;
textul articolului;
bibliografie.

Articolele sunt culese la calculator i prezentate în 2 variante: tipar i form electronic . Textul tip rit este imprimat pe hârtie A4. Textul se culege cu
utilizarea caracterelor Times New Roman‚ m rimea literelor – 12‚ distan a dintre rânduri – 1,5 intervale. Amplasarea în pagin : câmp stânga – 3‚0; dreapta –
1‚5; sus – 2‚0; jos – 2‚0.
În text se utilizeaz forme de eviden iere:
a titlului– caractere îngro ate‚ litere majuscule: de ex. CERCET RI ALE CON TIIN EI DE SINE ÎN PSIHOLOGIA CONTEMPORAN ;
a autorilor – caractere îngro ate‚ oblice: de ex. Ina MORARU, lect. supr., ULIM;
a unor compartimente din lucrare – caractere îngro ate: Cercetarea con tin ei de sine în psiholoia autohton ;
a unor concepte‚ no iuni de baz - caractere îngro ate: Media‚ abaterea standard‚ frecven a sunt moduri de condensare a informa iei‚ folosite în
statistic în scopul unei exprim ri sintetice a ansamblului de date‚ servindu-se de anumite valori numerice;
a cuvintelor preluate dintr-o limb str in – caractere oblice: training; feed-back;
a unor defini ii‚ concluzii‚ specific ri importante – caractere oblice: Astfel‚ în finalul acestei expuneri se poate concluziona despre raportul direct strâns
între consumul de droguri i anxietate.
Tabele se prezint în conformitate cu urm toarele cerin e:
•

num rul tabelului i un titlu (explica ie), ex.: Tabelul 1. Imaginea de sine la adolescen i;

•

num rul i titlul tabelului se plaseaz deasupra tabelului;

• dac tabelul este preluat dintr-o alt lucrare, dup titlul i num rul tabelului se va indica între paranteze p trate sursa acestuia.
Figurile se prezint în conformitate cu urm toarele cerin e:
•

orice tip de ilustra ie de tipul grafice, h

•

numerotarea figurilor i titlul, în conformitate cu ex. - Figura 1. Imaginea de sine la adolescen i, se plaseaz dedesubtul acestora;

i, fotografii, desene, schi e etc. poart numele de „figur “;

•

dac figura este preluat exact sau dac datele care au fost folosite pentru construirea graficului au fost preluate, trebuie s fie men ionat sursa
datelor.
Comport anumite cerin e prezentarea bibliografiei; utilizate în elaborarea lucr rii. Se recomand citarea dup Standardul ISO 690: referin inserat în text
între paranteze p trate; referin ad ugat textului ca not de subsol.
Citarea inserat în text poate fi prezentat prin num rul de ordine al referin ei respective din lista anexat la sfâr itul lucr rii. Dac sunt citate numai anumite
i ale documentului, dup num rul respectiv poate fi dat pagina – [1, p.13].

Prezentarea bibliografiei se face în conformitate cu SR ISO 690:1996 Referin e bibliografice. Con inut, form
Referin e bibliografice. Partea 2: Documente electronice complete sau p i de documente.

i structur . i SM SR ISO 690-2:2005

EXEMPLE DE REFERIN E LA PUBLICA II TIP RITE
I
…un autor
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…doi autori
NICOLESCU, O.; VERBONCU, I. Management. Bucure ti: ED , 1996. 407 p.
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…mai mult de trei autori
STAN, N. i a. Tratat de legumicultur . Bucure ti: ED , 2004. 1182 p.
…f

autori

Anuarul statistic al Republicii Moldova 2005. Chi in u: tiin a, 2005. 560 p.
AUTOREFERAT, TEZ
SAVA, P. Productivitatea agri ului în func ie de soi i distan a de plantare: autoref. al tezei de doctor în t.
agricole. Ch., 2003, 21 p.
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… din reviste
AD SC LI EI, M. T ierea de reîntinerire a pomilor de m r. In: Agricultura Moldovei. 1997, nr 9, p. 17-18.
…din lucr ri tiin ifice
RURAC, M. I. Influen a lucr rii de baz a solului asupra unor însu iri fizice. In: Lucr ri tiin ifice. Univ.
Agrar de Stat din Moldova. 2001, vol. 9, p. 95-99.
…din materialele simpozioanelor
TIMU , A.; GHIZDAVU, I. Mortalitatea natural a larvelor – factor de reglare al nivelului popula ional al speciei Lyonetia clerckella. In: Protec ia
integrat a plantelor: realiz ri i probleme: tezele simpoz. int. t., 2-4 oct. 2000. Ch., 2000, p. 209-211.
EXEMPLE DE REFERIN E LA DOCUMENTE ELECTRONICE
MONOGRAFII
HÂRN U, S.; OHRIMENKO, S.; CERNEI, G. Tehnologiile informa ionale i problemele globale ale dezvolt rii societ ii [online]. Chi in u (MD), 2002.
Accesibil pe Internet <URL: http: //www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml>
CONTRIBU II
DUMITRESCU, D. Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB [On-Line]. 2002, Nr.3 [mai 2002] Accesibil pe
Internet: <URL: http://www.bcub.ro/articoledr.htm>
ROBERTS, K. An analysis of group processes in farmer learning: the Australian experience. In: The journal of agricultural education and extension
[online]. 2000, vol.6, no. 4 [citat 4 noiembrie 2005] Disponibil pe Internet: <http://library.wur.nl/ejae/v6n4t.html>.
CONFERINTA ELECTRONICA – LISTE DE DISCUTII
PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [On-line]. Houston (TX) : University of Houston Libraries, June 1989. Accesibil pe Internet : <URL :
listserv@uhupvm1.uh.edu>
În listele bibliografice se expune pentru început literatura‚ editat în limba român ‚ englez ‚ francez etc. (cu caractere latine)‚ mai apoi – cea prezentat cu
caractere chirilice. Se men ine strict ordinea alfabetic . Mai multe publica ii ale unui autor pot fi expuse în simpl ordine alfabetic a titlurilor sau sunt
prezentate în ordine invers cronologic a anului de editare. În condi iile prezen ei unor coautori – de la lucr rile individuale‚ la cele scrise în colaborare.
Când lucr rile unui autor au ap rut în acela i an se respect ordinea alfabetic a titlurilor‚ specificându-se dup anul edi iei o alt ordine – a‚b‚c etc. Astfel‚
în referin ele din text se fac acelea i însemn ri cu litere.

