Facultatea de Psihologie și
Științele Educației Brașov
În parteneriat cu:

Inspectoratul Școlar
Județean Brașov

Asociația Psihologilor Brașoveni

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a Studenților / Masteranzilor
,,Educație și Personalitate” – 19 mai 2017

Dragi studenți/masteranzi,
Vă invităm să participați cu lucrări individuale sau colective (tip eseu, cercetare aplicativă,
cercetare-acțiune, studii de caz în domeniul educației etc., pentru secțiunile 1 - 6, descrise mai jos),
care vor fi expediate (conform cerințelor atașate) până la data de 15 mai 2017, în mod exclusiv
la adresa: educatiesipersonalitate@spiruharet.ro

Lucrările vor fi susținute pe secțiuni (durata maximă a prezentării: 5 min.), în data de 19
mai 2017, în baza unei planificări care va fi postată pe site-ul facultății în data de 17 mai 2017.
Sesiunea de comunicări științifice va fi organizată pe următoarele secțiuni 1 :
1.

Psihologie Clinică și Psihoterapie

2.

Psihologia Muncii, Transporturilor și Serviciilor

3.

Psihologie Educațională, Consiliere Școlară și Vocațională

4.

Psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

5.

Educație timpurie și învățământ primar

6.

Pedagogii alternative

1 Enumerarea secțiunilor are un caracter orientativ; în funcție de numărul de lucrări primite se vor putea organiza și alte
secțiuni sau reorganiza cele propuse. Secțiunile 1-4 sunt denumite în concordanță cu denumirea comisiilor de specialitate
din structura Colegiului Psihologilor din România – vz. www.copsibv.ro

7.

Student USH și voluntar

Secțiunea ,,Student USH și voluntar” va fi înscrisă ca eveniment organizat de facultate în
cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului, 15 - 21 mai 2017 (vz. www.voluntariat.ro). Sunt
invitați să participe cu prezentări tip poster studenți și absolvenți ai facultății care au fost / sunt
voluntari în organizații non-profit. Pentru înscrierea la acestă secțiune este suficientă expedierea unei
scurte descrieri a experienței de voluntar care va fi prezentată, pe adresa de e-mail
educatiesipersonalitate@spiruharet.ro.
Lucrările selectate la secțiunile 1 - 6 vor fi publicate într-un volum colectiv, tip de activitate
care este menționată în cadrul ultimelor reglementări privind autoevaluarea / evaluarea anuală a
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar2, și acordarea gradației de merit3. De
asemenea, publicarea de lucrări de specialitate este luată în considerare în obținerea treptelor de
exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, în funcție de standardele fiecărei comisii
de specialitate.
Pentru buna desfășurare a secțiunii de comunicări, cadrele didactice vor fi implicate în:
1) Facilitarea informării studenților / masteranzilor prin consultarea bazelor de date cu
lucrări științifice la care este abonată Universitatea Spiru Haret (vz.
http://biblioteca.spiruharet.ro/). Aceste baze de date pot fi accesate prin utilizarea
calculatoarelor de la sediul facultății (cu IP din sediul USH din Brașov).
2) Recenzarea tuturor lucrărilor primite, redactate conform formatului atașat (care vor fi
expediate cu menționarea secțiunii pentru care se înscrie lucrarea), de către doi experți
independenți, care nu cunosc identitatea autorilor (sistem ,,double-blind review”), pentru
asigurarea calității volumului.
3) Publicarea lucrărilor selectate în urma procesului de recenzie în cadrul unui volum cu
ISBN, fără costuri de editare pentru autorii selectați. Un exemplar pe suport electronic (CD)
va fi primit de către fiecare autor inclus în volumul colectiv.
4) Evaluarea prezentărilor lucrărilor. Nota finală a lucrării va fi stabilită ca medie aritmetică
între nota recenziei (vz. pct.2) și nota acordată prezentării. În urma evaluării lucrărilor, vor fi
acordate premii pentru cele mai bune lucrări, la fiecare secțiune în parte.
Așteptăm cu interes lucrările dvs. și vă stăm la dispoziție pentru detalii suplimentare!
Decan,
Conf.univ.dr. Otilia Todor

2 Ordin nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului
didactic şi didactic auxiliar, aplicat în anul scolar 2014-2015 prin OMEN 3597/2014
3 Ordin 4893/2014 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului
didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015.

ANEXĂ: CERINŢE DE REDACTARE A LUCRĂRILOR

Informații generale:


Lucrările se trimit ca fișier atașat, în format MSWord (*.doc, *docx), doar la adresa
educatiesipersonalitate@spiruharet.ro până la data de 15.05.2017 (inclusiv);
 Vor fi publicate în volum doar lucrările selectate în urma procesului de recenzie tip ,,double-blind
review” (descris în Invitația de participare).
Condiții de redactare :
1. Condiții generale:
o
Întrega lucrare va fi redactată cu utilizarea diacriticelor, utilizând fontul Times New
Roman, spațierea la un rând (=Line spacing: Single), utilizând opțiunea ,,Justify", cu
excepția pct. 2 și 3, de mai jos;
o
Numărul maxim de pagini: 5, format A4;
o
Setarea paginilor:
 Prima pagină: sus: 50 mm; stânga: 30 mm; jos, dreapta: 25 mm;
 Celelalte pagini: stânga: 30 mm; sus, jos, dreapta: 25 mm.
2. Titlul lucrării (Times New Roman, Bold, Size 14, Line spacing: 1.5 lines, Majuscule,
Centrat).
3. Rezumat (Times New Roman, Normal, Size 10, Line spacing: Justify).
4. Conținutul lucrării - la două rânduri față de 3.
o Conținutul va fi redactat cu Size 12, Line spacing: Single, Justify.
o Aliniatele, inclusiv titlurile paragrafelor, vor începe de la distanța de 1Tab (1,2 cm) față de
setarea din stânga paginii.
o Figurile se numerotează astfel: Fig.1(Size 12, Centrat, Normal)
o Tabelele se vor numerota în partea de jos, Centrat, astfel:
Tabelul 1(Size 12, Bold)
o Trimiterile la bibliografie se fac între paranteze drepte [1]. Notele bibliografice se trec în
ordine alfabetică, la sfârșitul lucrării, astfel:
 Note bibliografice: (Size 12, Bold, Justify)

[1] Autor(i). (anul). Titlul(italic). Locul apariției: Editura, pagina/paginile.
[2] Autor(i). (anul). Titlul(italic). În: Prenume, Nume (coord. / ed.). Denumirea volumului
colectiv. Locul apariției: Editura, pagina/paginile.
[3] Autor(i). (anul). Titlul(italic). În: link complet, în cazul surselor electronice.

