FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC
Vă invită

în 19 - 21 MAI 201
2017
7, la CONFERIN
CONFERINȚ
ȚA NA
NAŢ
ŢIONAL
IONALĂ
Ă cu tema

ediţia a III-a,
 Scopul conferinței
Creşterea calităţii procesului de învăţământ prin schimbul de idei, opinii, materiale
didactice, prin prezentarea unor experiențe educaţionale menite a motiva participanţii la
actul educaţional.
 Secţiunile conferinței:
Didactica ariei curriculare Limbă și
comunicare
Didactica ariilor curriculare Matematică științe și Tehnologii
Didactica ariei curriculare Om și
societate
Didactica ariei curriculare Arte
Didactica învățământului primar și
preșcolar

 Termene limită:
30.04.2017–înscrierea participanţilor (exclusiv
on-line, la secţiunea Formular inscriere
http://www.uab.ro/sesiuni_2017/didactica_trad
itie/ );
17.05.2017 – trimiterea de către participanţi a
rezumatului lucrării, în limba română/engleză
(150-200 de cuvinte), la adresa
de e-mail: didactica_alba@yahoo.com
19.05.2017 – confirmarea acceptării lucrării
(se va realiza individual, prin e-mail);
21.05.2017 – trimiterea lucrării in extenso;

COMITETUL DE ORGANIZARE

„DIDACTICA - TRADIȚIE, ACTUALITATE, PERSPECTIVE”

ediţia a III-a, Alba - Iulia 2017
 Înscrierile se vor face conform formularului de participare, completat on-line pe
http://www.uab.ro/sesiuni_2017/didactica_traditie/ );
 Conţinutul lucrării va fi elaborat în formă de articol, acesta fiind inclus în volumul
CONFERINȚEI.
 Toate lucrările acceptate vor fi incluse într-un volum publicat la o editura cotată în lista A2,
în România.
Cerințe de redactare:
1. Lucrarea va fi redactată în limba romană/engleză/franceză/italiană, în document Word,
folosind fontul TNR 12.
2. Paragraf/spațiere - 1 rând, opțiunea Justify; margini: sus, jos, stânga, dreapta - 2 cm.
3. Lungimea lucrării: 4 - 6 pagini, format A4.
4. Tehnoredactarea lucrării
- Titlul lucrării: TNR 12, majuscule, centrat, Bold.
- Numele autorului, inclusiv titlul științific și instituția: TNR 12, centrat, Bold, la două rânduri de
titlu.
- Figurile, dacă este cazul, vor fi inserate în text, numerotate și explicate.
- Notele vor fi menționate în text sau în josul paginii, cu opțiunea: inserare-referința-notă de
subsol(insert-reference-footnote), TNR 10.
- Bibliografia va fi trecută la sfârșitul lucrării, după modelul:
Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, în românește de Paul G. Dinopol, prefață de Vasile Nicolescu,
București, Editura Univers, 1978.
 Nerespectarea cerinţelor de tehnoredactare conduce în mod automat la respingerea lucrării.
 Taxa de participare este de 80 lei în care sunt incluse cheltuielile legate de masă, pauzele de
cafea, publicarea lucrării şi trimiterea volumului. Taxa se achită în ziua conferinței sau în
contul UAB.
 Un autor poate participa cu cel mult două lucrări (autor sau co-autor). Cheltuielile legate de
transport și cazare sunt suportate de către participanți.
Aşteptăm cu interes studiile dumneavoastră,
Conf. univ. dr. Ioana TODOR, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

