CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ CU PARTICIPARE
INTERNAŢIONALĂ
SIMBIOZA EDUCATOR-MANAGER
ÎN CONTEXTUL PARADIGMELOR EDUCAŢIONALE INOVATIVE
- APELUL al III-lea Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din
cadrul
Universităţii din Oradea
în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
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Organizează, în perioada 5-6 octombrie 2018, cu
ocazia „Zilei Mondiale a Educaţiei",
Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională, având
ca temă:

„Simbioza educator-manager în contextul paradigmelor educaţionale
inovative"
Sunt invitaţi să participe specialişti în ştiinţele educaţiei, cadre didactice din mediul
universitar, cadre didactice din mediul preuniversitar, manageri de instituţii educative,
inspectori şcolari, studenţi.
Domenii:
1. Politici educaţionale şi cetăţenie activă
2. Abordări inovative în ştiinţele educaţiei
3. Aportul didacticii la construirea identităţii profesionale a cadrelor didactice 4.
Mentoratul prin bune practici şi schimburi de experienţă
5. Perspective de cercetare în managementul educaţional şi practica educativă

Perioada pentru trimiterea rezumatului (atât în limba română, cât şi în limba
engleză), de maxim 300 de cuvinte, este 10 – 14 septembrie 2018, la următoarele adrese de email: adelina.iacob@isjbihor.ro sau cristina.marian@isjbihor.ro
Lucrările în extenso vor fi trimise, la adresele de e-mail, : adelina.iacob@isjbihor.ro
sau cristina.marian@isjbihor.ro până la data de 29 septembrie 2018 (număr maxim de 8
pagini).
Taxa de partcipare: 200 RON (a se achita în perioada 10 – 14 septembrie 2018)
Taxa de participare a fost aprobată de Senatul Universităţii, prin: H.S. 36 din
28.06.2018, Anexa 29.
Taxa de participare se achită la următorul cont: RO02TREZ07620F332000XXXX, cu
menţiunea: plată taxă participare conferinţă - DPPD, obligatoriu fiind de menţionat şi Numele şi
Prenumele, Codul numeric personal, precum şi menţiunea DPPD-ului.
În baza taxei de participare, se va beneficia de:
• Mapa Conferinţei;
• Volumul cu rezumate;
• Volumul publicat cu lucrările integrale; □ Coffe break-uri;
• Cina festivă din seara zilei de 5 octombrie.
Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Simbioza educator-manager în
contextul pradigmelor educaţionale inovative”, va cuprinde şi o secţiune dedicată sudenţilor.
Studenţii vor beneficia de gratuitate, precum şi de premierea celor mai bune lucrări ştiinţifice.

Date de contact:
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
•
•

Telefon: 0259.408.148
Adresă de e-mail: dpppd@uoradea.ro

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor



prof.dr. Adelina Iacob, inspector şcolar pentru management instituţional
- telefon: 0748.034.001
- adresă de e-mail: adelina.iacob@isjbihor.ro
prof.dr. Cristina Marian, inspector şcolar pentru monitorizarea programelor privind
accesul la educaţie
- telefon: 0731.334.715
- adresă de e-mail: cristina.marian@isjbihor.ro

CERINŢELE TEHNICE DE REDACTARE
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Dimensiune pagină: B5 (ISO) 176 x 250 mm (17.6 x 24.99 cm), margini normale: 2.54 cm
de fiecare parte.
Titlu: în limba română, centrat, majuscule, font Times New Roman (TNR), corp 12, Bold,
interliniaj 1, urmat de un rând liber.
Autori: prenumele şi numele cu majuscule, font TNR, corp 11, aliniat centru;
Grad/titlu ştiinţific, instituţie:
se indică imediat după prenumele şi numele autorului,
următorul rând, font TNR, corp 10, aliniat centru.
Rezumat/Abstract: font TNR, corp 10, în limba română.
Cuvinte-cheie, în limba română, font TNR, corp 10 (4-6 termeni specifici lucrării).
Textul în limba română trebuie să fie scris cu diacritice, conform ultimelor regulamente în
uz, font TNR, corp 11, interliniaj 1.
Paragraf: indentare stânga: 0; indentare dreapta: 0; indentare specială: primul rând la 0.5 cm
(aliniat). Se va evita folosirea tabulatorului - TAB - pentru indentarea primului rând al
paragrafelor.
Citare: Se utilizează normele de citare Chicago Style 16th Edition (author & date
bibliography system)
Citarea se va face în text, prin menţionarea între paranteze a sursei, în felul următor:
„pedagogia reprezintă ştiinţa...” (Popescu V. 2017, 5).
Dacă sunt mai multe pagini: (Popescu V. 2017, 5-8) Textul
citat va fi trecut cu scris italic şi între ghilemele.
Atenţie: se vor folosi ghilimele româneşti: „”, iar pentru citarea în interiorul citatului, cele
franţuzeşti: „«»”.

Referinţele bibliografice: font TNR, corp 10, vor fi numerotate consecutiv în text, la
finalul lucrării, fiind aşezate în ordinea alfabetică, după numele autorului, şi numerotate. Datele
bibliografice se dau în limba originalului.
Pentru lucrări:
Popescu, Vasile, 2017. Pedagogie, vol. I (dacă este cazul). Bucureşti: Ed. Didactică şi
Pedagogică.
Pentru studii în lucrări:
Ionescu, Mihai, „Elemente de pedagogie generală”. În: Popescu, Vasile, 2017, Pedagogie, vol.
I, 150-174 (paginile între care se regăseşte studiul). Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică.

Pentru studii în reviste:
Ionescu, Mihai, „Elemente de pedagogie generală”. În: Revista Drepturile Omului, nr. 4/2017,
113-126 (paginile între care se regăseşte studiul).
Pentru surse web:
Cărţi online:
Popescu, Vasile. 2017. Pedagogie, vol. I (dacă este cazul). Bucureşti: Ed. Didactică şi
Pedagogică. http://cărţi-online/pedagogie/pdf./
Articole şi studii online:
Ionescu, Mircea. 2018. „Educaţia timpurie”. Educaţie si pdagogie, Ianuarie 26.
http://educatiepedagogie-educatie/htpsjf'hmco49vna0vj/38fh/
În cazul în care nu este menţionat autorul lucrării, în locul acestuia, se trec 3 asteriscuri: ***
Pentru mai multe detalii asupra cerinţelor de citare Chicago Style, a se vedea:
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html

