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Vă oferim posibilitatea de a lua cunoştinţă de materialele Revistei de Ştiinţe Socioumane a
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.
Concepută ca o publicaţie ştiinţifică şi didactico-metodică, Revista de Ştiinţe Socioumane
apare din anul 2005, din necesitatea de a reflecta şi a pune în discuţie rezultatele activităţii
ştiinţifice şi didactico-metodice a colectivului profesoral-didactic al Universităţii Pedagogice de
Stat „Ion Creangă”. Revista oferă spaţiu pentru publicare şi pentru autorii de materiale
ştiinţifice ce îşi desfăşoară activitatea în afara Universităţii Pedagogice, inclusiv pentru oamenii
de ştiinţă din domeniile de profil de peste hotarele Republicii Moldova.
Domeniile ştiinţifice reflectate de Revista de Ştiinţe Socioumane sunt:
 Istorie;
 Filologie română, rusă, franceză, germană, italiană, spaniolă etc.;
 Pedagogie;
 Psihologie;
 Medicină socială;
 Asistenţă socială;
 Educaţie fizică şi sport;
 Arte plastice, muzică, arhitectură etc.
Revista publică și informaţii despre cele mai importante evenimente ştiinţifice organizate
şi desfăşurate în universitate: conferinţe de totalizare a muncii ştiinţifico-educative a
colectivului profesoral-didactic şi a colectivelor de studenţi și masteranzi ale universităţii,
conferinţe naţionale şi internaţionale, simpozioane ştiinţifice, seminare metodologice,
traininguri psihologice şi de comunicare etc.
Articolele ştiinţifice şi didactico-metodice apar în limba română şi în limbi de circulaţie
europeană: engleză, rusă, franceză, germană, italiană etc.
Sunt acceptate şi materiale ştiinţifice în limbile ucraineană, turcă, bulgară, găgăuză etc.
Condiţiile de participare la activitatea revistei
La prezentarea materialelor, autorii vor respecta anumite cerinţe.
Articolele nu trebuie să depăşească volumul de 10-12 pagini tehnoredactate, se editează
computerizat pe hârtie albă, format A4, pe o singură parte a foii, se perfectează folosindu-se
fontul Times New Roman cu dimensiunea de 14 pt. Spaţiul între rânduri va fi de 1,5 intervale.

Informaţiile nu vor depăşi 4-5 pagini, recenziile – 3-4 pagini, prezentările – 2 pagini.
Materialele vor fi redactate din punct de vedere lingvistic. Analizele conferinţelor ştiinţifice şi
metodico-didactice vor cuprinde 3-4 pagini. Materialele propuse vor fi prezentate într-un
exemplar semnat de autori şi în variantă electronică.
Instituţiile didactico-ştiinţifice, catedrele, precum şi savanţii din diferite domenii pot
publica recenzii şi prezentări ale publicaţiilor importante, materiale referitoare la activitatea
savanţilor notorii, interviuri cu ei. Conform cerinţelor regulamentare prevăzute pentru reviste,
articolele prezentate trebuie să fie recomandate de instituții de profil: catedre, departamente,
instituţii ştiinţifice, consiliile lor etc. Articolele vor fi recomandate de către doi savanţi titulari
în domeniu. Acest lucru nu se cere de la savanţii titulari notorii (doctori habilitaţi, profesori
universitari). Fiecare material va include textul propriu-zis, un rezumat al textului și cuvintecheie într-o limbă de circulație internațională, extrase din recomandările instituțiilor
corespunzătoare.
Referinţele bibliografice (trimiterile la surse) se plasează după text şi cuprind: numele şi
prenumele autorului, titlul lucrării, locul publicaţiei, editura și anul publicaţiei. De exemplu:
1. Burlacu, V., Institutele culturale în Moldova 1944-1950, Chişinău, Gunivas, 2002.
2. Petrovschi, N., „Concepte şi probleme ale evaluării randamentului şcolar la istorie”, în
Revistă de Ştiinţe Socioumane a UPS „Ion Creangă” din Chişinău, nr. 1 (8), 2008, pp. 716.
Manuscrisele (un exemplar) şi varianta electronică vor fi prezentate la colegiul de
redacţie: Chişinău, str. Ion Creangă 1, blocul 1, etajul 2, Catedra de limbă română și filologie
clasică.
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