CONFERINTA ȘTIINȚIFICĂ INTERNATIONALA PRILEJUITA DE ANIVERSAREA
A 15 DE ANI DE LA FONDAREA FACULTĂȚII PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE
EDUCAȚIEI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

11-12 decembrie, 2015
Aula Magnifica, 52, str. Vl. Pârcălab, Chişinău, Republica Moldova

Facultatea Psihologie, Științe ale Educaței și Asistență Socială
Centrul de Formare și Cercetare Socială
Conferință Științifică Internațională
„Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul
transformării de mentalități"
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
(se expediază până la 01 decembrie 2015)
Numele şi prenumele: ____________________________________________________
Organizaţia în care lucraţi: ________________________________________________
Funcţia şi titlul ştiinţific: __________________________________________________
Tipul participării (marcaţi cu X varianta care vi se potriveşte):
( ) audient;
( ) participant cu comunicare/lucrare;

( ) participare la workshopuri/ateliere.
Dacă doriţi să participaţi cu lucrare, vă rugăm să menţionaţi mai jos titlul acesteia (în
română/rusă și engleză):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dacă există mai mulţi autori, vă rugăm menţionaţi mai jos numele şi prenumele, afilierea
organizaţională, funcţia şi titlul ştiinţific al acestora:
1.
2.
Adăugaţi rezumatul lucrării (limba română/rusă, max. 200 cuvinte, Times New
Roman, caractere 12, interval 1,0):

Adăugați termeni-cheie în română/rusă
Adăugaţi rezumatul lucrării (limba engleză, max. 200 cuvinte, Times New Roman,
caractere 12, interval 1,0):

Adăugați termeni-cheie în engleză

Taxele de participare sunt:
Ca audient (cu certificat)
50 MDL
Audient și participare la workshopuri/ateliere 100 MDL
(cu certificate)

Participare cu lucrare (publicare în volumul de rezumate și 150 MDL (se achită pentru fiecare lucrare)
certificate)

Participare și publicarea lucrării în volumul de 220 MDL (se achită pentru fiecare lucrare)
rezumate și în formă integrală pe CD (certificate)
Participare și publicarea lucrării în volumul de 250 MDL (se achită pentru fiecare lucrare)
rezumate și în formă integrală pe CD în
format hârtie (certificate)
Taxele se achită în ziua înregistrării de către oaspeții conferinței din afara mun. Chișinău, sau
pînă la 05.12.2015 – de către participanții din Chișinău.
Specificați cu X dacă aveți nevoie de cazare:
( ) da
( ) nu
Colectarea comunicărilor integrale pentru publicare va avea loc până la 21 decembrie 2015.
Conținutul comunicării va cuprinde pînă la 20 000 semne, Times New Roman, caractere 12,
interval 1,0, inclusiv titlul, rezumatul, termenii-cheie, bibliografia conform standardelor SR
ISO 690:1996 și SM SR ISO 690-2:2005.
La comunicare se anexează o schiță biografică scurtă: Nume, prenume; titlul științific și
științifico-didactic, vechimea activității științifico-academice, afilierea instituțională,
publicațiile de bază, domeniile de interes științific.

