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Recomandări pentru autori
Revista „Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială” fondată de Facultatea de
Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat din Chişinău „Ion Creangă”
reprezintă un mijloc de informare şi formare în domeniile psihologiei, pedagogiei speciale, asistenţei
sociale.
În vederea unei colaborări fructuoase şi pentru a uşura munca redacţională şi editarea revistei în
condiţii bune, autorii sunt rugaţi să respecte cerinţele faţă de materialele prezentate.
Textul lucrărilor vor fi prezentate în formă dublă: una ca variantă tehnoredactată pe dischetă sau
JetFlash în format A4, cu fonturi 12, Times New Roman, spaţiu 1,5 şi varianta scrisă pe hârtie A4.
Articolele prezentate trebuie să conţină ( în conformitate cu cerinţele CNAA ):
» numele şi prenumele autorului, datele despre autor;
» titlul lucrării ( centrat; Bold; 12);
» date despre recenzenţi;
» textul lucrării propriu-zise;
» rezumate ( în 2 limbi )
» cuvinte-cheie
» bibliografia ( în conformitate cu cerinţele actuale – vezi documentele CNAA )
» 2 recenzii se prezintă în formă scrisă, A4.
Revista Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă Socială este deschisă pentru toţi psihologii,
psihopedagogii speciali, asistenţii sociali, practicieni şi cercetători din domeniu, universitarilor şi
celor din domenii învecinate. Revista se adresează nu numai comunităţii ştiinţifice, dar şi publicului
larg interesat de problematica domeniului.
În speranţa unei colaborări cât mai bune, aşteptăm contribuţiile dvs. în formă de studii
experimentale, cercetări aplicate, cronici ştiinţifice, traduceri, recenzii, etc.
Cu respect,
Colegiul de redacţie.

