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Dragi cititori,

Aveţi în faţă numărul 1 (26) al Revistei de ştiinţe socioumane, fondată de UPSC „Ion
Creangă”.
Considerăm că şi acest număr al publicaţiei noastre periodice le va fi util tuturor celor
interesaţi de activitatea ştiinţifică, profesorilor, studenţilor, masteranzilor.
Preconizăm, în perspectivă, crearea de noi compartimente în cadrul revistei, în care vor fi
prezentate recenzii la elaborări ştiinţifice recent editate în R. Moldova şi peste hotarele ei,
comunicări despre conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale, materiale didactice. Aşteptăm
sugestiile Dumneavoastră privind extinderea conţinutului revistei noastre.
Pe site-ul http://www.upsc.md sunt prezentate integral numerele revistei.
Cu respect, Colegiul de redacţie al Revistei de ştiinţe socioumane

Recomandări pentru autori

Revista de ştiinţe socioumane, fondată de UPSC „Ion Creangă”, este un mijloc de informare
şi formare în domeniul ştiinţelor socioumane.
În vederea unei colaborări fructuoase şi pentru a facilita munca redactorilor şi editarea
revistei în condiţii bune, autorii sunt rugaţi să respecte anumite cerinţe faţă de calitatea materialelor
înaintate pentru publicare.
Textul lucrărilor va fi prezentat în formă dublă: una ca variantă tehnoredactată pe dischetă
sau pe JetFlash în forma A 4, cu font 12, Times New Roman, spaţiu 1,5 şi una ca variantă
imprimată.
Articolele prezentate trebuie să conţină (în conformitate cu cerinţele CNAA):
 numele şi prenumele autorului, date despre autor;
 titlul lucrării (centrat, Bold, 12);
 date despre recenzenţi;
 textul lucrării propriu-zise;
 rezumat și cuvinte-cheie în limba română şi în una din limbile de circulaţie
internaţională (engleză, franceză, germană etc.);
 bibliografie (în conformitate cu cerinţele actuale – vezi documentele CNAA);
 recenzie în formă scrisă, A4.
Considerăm că Revista de ştiinţe socioumane le este utilă tuturor celor ce activează în
domeniul ştiinţelor socioumane, profesorilor, studenţilor, masteranzilor. Revista se adresează şi
publicului larg interesat de problematica domeniului.
În speranţa unei colaborări cât mai eficiente, aşteptăm contribuţia Dumneavoastră în formă
de studii, cercetări aplicate, cronici ştiinţifice, recenzii etc.
Cu respect, Colegiul de redacţie
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