Condițiile de prezentare a articolelor științifice pentru conferința studențească din
25.03.2020
În scopul asigurării calității și evaluării echitabile a publicațiilor științifice, autorii, la
prezentarea articolelor spre editare, sunt rugați să țină cont de următoarele criterii:


Conținutul articolului trebuie să corespundă unui nivel științific înalt pentru publicarea

în revista științifică a USEM.


Articolele sunt expuse recenzării obligatorii. Pentru studenți și doctoranzi este

obligatorie recenzarea articolelor de către conducătorul/coordonatorul științific.
Colegiul Redacțional are dreptul de a nu accepta publicarea materialelor în caz de:
a) plagiat; b) nerespectare a cerințelor privind condițiile de prezentare a articolelor; c)
conținutul articolului este neadecvat cu profilurile revistei.
Articolele cu recenziile se prezintă la catedră în bir. 702, în redacție conform cerințelor de
prezentare până la 01.04.17 pe suport electronic și tipărite.

Structura articolului:
1.

Titlul articolului (TIMES NEW ROMAN, Bold, 14 pt, centrat) se prezintă

obligatoriu în limba română,
la un rând distanță față de titlu se indică autorul/autorii
2.

Autorul articolului sau Autorii: Numele și prenumele autorilor se vor scrie astfel: cu

TNR 12, bold, aliniat stânga, prenumele cu litere mici urmat de numele autorului cu litere mari. Apoi
se trec gradul și titlul științifico-didactic și funcțiile autorilor. Se indică email-ul autorului cu care se
va purta corespondența.
De exemplu:
Silvia Ciobanu
Studentă, anul III, zi, Facultatea de drept,
silviaciobanu@mail.ru
3.

La articol este necesar de a anexa o fotografie a autorului

4.

Lucrarea științifică se prezentă în limba română sau în limba engleză. Ca excepție

pot fi prezentate lucrări științifice în alte limbi (rusa, franceza, germana etc.) având obligatoriu
rezumate în engleză și română.
5.

Rezumat: (Abstract: / Аннотация:) (Times New Roman, 10 pt, cursiv, 300 semne, în

limba română și engleză);

6.

Cuvinte cheie:(Keywords: / Ключевые слова:) - (Times New Roman, 10 pt, cursiv,

maximum 5-8 cuvinte reprezentative, în limba română și engleză);
7.

Textul trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele părți:



Introducere



Materiale și metode (pentru științele socio-umaniste se indică în caz de necesitate);



Rezultate și discuții: (Results and discussions:/Основная часть



Concluzii:(Conclusion:/Выводы:) - Se vor trece principalele idei, concluzii,

propuneri, recomandări etc. importante care se desprind în urma cercetărilor efectuate;


Referințe bibliografice: (Bibliography references: Библиографические сноски:)

– maxim 15-20 referinte. Referințele bibliografice se plasează la sfârșitul articolului în ordine
alfabetică (Nume, inițiala prenumelui, titlu, editură, an, pagini – Times New Roman, 12, Alignment
left). Bibliografia va conține până la 15-20 referințe bibliografice. În text se vor indica trimiteri
bibliografice (de ex., [5, p.5]).
Textul va fi scris cu:
• Caractere – Times New Roman; 12 pt; interval – 1,0;
Paper size: A4 210 x 297 mm, Margins: top – 15 mm, bottom – 20 mm, left – 20 mm, right
– 20 mm, alineat – 100 mm.
• Lucrarea științifică poate fi prezentată va conține 6-10 pagini A4.

Toate articolele publicate trec prin Instituția de recenzare (Anexă).
Recenzia se scrie în limba română (rusă) și este însoțită de semnătura recenzentului (cu gradul
științific de doctor habilitat, doctor conferențiar, doctor) și ștampilă. Se trimite odată cu articolul în
forma electronică.
Colegiul redacțional își asumă responsabilitatea și dreptul de a apela la alt recenzent pentru
lucrare.
Manuscrisul articolului nu se restituie.
Pentru publicarea articolelor nu se încasează taxe.
Trimiterea lucrării(lor) presupune ca acestea sunt originale si nu au mai fost publicate sau fac
obiectul publicării în alte reviste.
Lucrările in extenso se vor expedia prin e-mail si vor purta numele și prenumele autorului
și recenzentului vcristo@mail.ru, tel : 022-509182

