
  

 

CALL FOR PAPERS 

GAUDEAMUS. ALMA MATER CRISIENSIS 

Seria Științe Socio-Umaniste 

-numărul 4- 

 

Revista studențească Gaudeamus. Alma Mater Crisiensis – Seria Științe socio-

umaniste, ajunge la cel de-al patrulea număr.  

Pentru redactarea sa, vă invităm să ne trimiteți studii științifice în domeniile: 

Istorie, Relații Internaționale, Politică și comunicare, Filologie, Arte, Științe 

Economice, Teologie, Sociologie, Psihologie și alte domenii conexe.  

 

 

Lucrările vor fi însoţite de o scrisoare de recomandare din partea profesorului 

coordonator. Nu există nicio taxă în vederea publicării articolelor. Sunt acceptate 

articole, studii, recenzii ş.a. Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 1 

noiembrie a.c. Lucrările, însoțite de scrisoarea de recomandare, vor fi trimise prin e-

mail, la adresa gaudeamus_uo@yahoo.com 

De asemenea, dacă sunt întrebări sau nelămuriri ne puteți contacta la aceeași 

adresă de e-mail sau pe facebook, pe pagina Gaudeamus Alma Mater Crisiensis – 

Seria Științe Socio-Umaniste. 

Aşteptăm cu interes lucrările dvs., cu speranţa editării unui volum de o certă 

calitate şi ţinută academică. Ne dorim o relaţie mai strânsă între studenţii din 

universitățile din România, acest demers făcând parte din cele ce-și propun stabilirea 

de colaborări.  

Revista studențească Gaudeamus. Alma Mater Crisiensis – Seria Științe socio-

umaniste este editată de către colectivul Asociației ”Gheorghe Șincai” a studenților în 

Istorie din cadrul Universității din Oradea.  

Vă dorim mult succes! 
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GHID DE REDACTARE A ARTICOLELOR, ÎN VEDEREA PUBLICĂRII ÎN 
REVISTA GAUDEAMUS – ALMA MATER CRISIENSIS 

 
 
Toți cei care doresc să publice în revistă sunt rugați să trimită articole pe următoarea 

adresă de mail: gaudeamus_uo@yahoo.com 
 

 
Lucrarea trebuie să respecte pe cât posibil următoarea structură: 

1. Lucrarea va avea aprox. 7-15 pagini A4 și va fi scrisă în limba română sau în 
limba engleză. 

2. Lucrarea trebuie redactată cu caractere de 12 Times New Roman şi spaţiere la 
1/15 rânduri distanţă. 

3. Notele de subsol trebuie scrise cu caractere de 10 Times New Roman 
4. Titlul trebuie scris cu caractere de 14 Times New Roman, boldat. 
5. În dreapta, sub titlu, vor apărea: prenumele autorului, scris cu minuscule, și 

numele, scris cu majuscule, cu caractere de 12, Times New Roman. 
6. După nume se va trece un asterix şi ca notă de subsol va apare calitatea 

autorului (student, masterand, doctorand sau titlul ştiinţific, dacă este cazul), anul de 
studiu, instituţia de provenienţă (Facultate, specializare, universitate), adresa de e-
mail personală. 

7. Cu excepţia titlului, textul şi notele de subsol din cuprinsul materialului se 
culeg cu literă obişnuită, iar, când este cazul, cu literă cursivă/italică. 

8. Este obligatorie respectarea normelor ortografice ale limbii în care este 
redactat articolul. Folosirea diacriticelor. 

9. Toate publicaţiile (revistele de specialitate), inclusiv titlurile de cărți sau ale 
altor surse, se culeg cu titlul integral şi italic, fiind interzisă orice prescurtare. 

10. Notele de subsol se numerotează în continuare (iar nu începând cu nota 1 la 
fiecare pagină) 

11.  Colaboratorii sunt rugaţi să respecte legislaţia privind drepturile de autor 
evitând total orice formă de plagiat. În cazul preluării unor idei din alte lucrări 
colaboratorii sunt obligaţi să le citeze şi, când este cazul, să treacă între ghilimele 
unele pasaje din lucrările citate. 

12.  Fiecare articol trebuie să fie redactat sub supervizarea unui profesor 
coordonator, numele acestuia urmând a fi trecut sub numele autorului articolului 
(vezi pct. 5). 

13. Articolele pot conține imagini, tabele, grafice etc. 
14.  ACEASTĂ REVISTĂ SE ADRESEAZĂ STRICT STUDENȚILOR, 

MASTERANZILOR ȘI DOCTORANZILOR!!! 
Răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate revine în totalitate autorilor ! 
 
Setările paginii: stânga 30 mm, dreapta 25 mm, sus 25 mm, jos 25 mm., spaţiere între 
rânduri de 1,5. Lucrarea se predă în limba română cu toate diacriticele cu excepția 
abstractului care trebuie să fie redactat OBLIGATORIU în limba engleză ! 
 
 
  



  

 

STRUCTURA LUCRĂRII: 
 

 Abstractul 
Abstractul trebuie să cuprindă informaţii suficiente pentru ca cititorii să poată 
aprecia natura şi semnificaţia subiectului, caracterul adecvat al metodei de cercetare, 
rezultatele şi concluziile lucrării. Rezumatul nu este o introducere, acesta prezintă în 
sinteză rezultatele esenţiale ale cercetării şi nu enumeră doar problemele prezentate 
în lucrare. Abstractul se va scrie cu Times New Roman, caractere de 10, italic. Este 
necesar ca el să aibă un număr de 100-200 de cuvinte, spaţiate la un rând. Abstractul 
trebuie scris in limba engleză. 

 Cuvinte cheie 
Selectaţi 4 – 7 termeni cheie (cuvinte sau expresii) care surprind esenţa lucrării. 

Enumeraţi aceşti termeni în ordinea descrescătoare a importanţei lor. Cuvintele cheie 
vor fi scrise în limba engleză. 

 Introducerea 
Funcţia acesteia este de a stabili contextul lucrării prezentate. Ea se realizează prin 

aducerea în prim plan a literaturii de specialitate (citate) şi prin sintetizarea 
accepţiunii actuale a problemei investigate. Formulaţi scopul lucrării sub forma unor 
ipoteze, întrebări sau probleme pe care le trataţi şi explicaţi pe scurt modul de 
abordare şi argumentele necesare. Ori de câte ori este posibil prezentaţi rezultatele pe 
care studiul le poate revela (demonstra). 

 Corpul lucrării 
Organizaţi cu grijă corpul lucrării utilizând titluri şi subtitluri pentru a accentua 

atât conţinutul, cât şi claritatea acesteia. Aveţi în vedere următoarele: utilizaţi 
terminologia recunoscută a domeniului pentru a descrie orice subiecte sau proceduri 
experimentale folosite pentru colectarea şi analiza datelor; includeţi metode detaliate, 
astfel încât cititorii să poată urmări prezentarea materialului; formulaţi rezultate în 
mod clar şi succint; analizaţi şi interpretaţi amănunţit implicaţiile rezultatelor 
cercetării şi impactul acestora, atât global cât şi specific. Titlul şi numărul tabelelor 
vor fi poziţionate deasupra acestora, iar titlul şi numărul figurilor, sub acestea. 
Atunci când este cazul se va menţiona şi sursa. Numărul tabelelor şi figurilor va fi 
amplasat în corpul textului, într-o paranteză, acolo unde se fac referiri la ele, de 
exemplu: (fig. nr. 1); (tabel nr. 1). Graficele trebuie să fie clar executate astfel încât să 
ofere copii alb-negru cât mai lizibile. Numerotaţi toate ecuaţiile şi formulele folosite 
plasând numerele lor în paranteze, în dreapta acestora. Explicaţi abrevierile şi 
acronimele prima dată când apar în corpul textului, chiar dacă au fost definite în 
rezumat. 

 Concluzii 
O secţiune de concluzii este necesară. Concluziile pot recapitula punctele 

principale ale lucrării, dar nu trebuie să reproducă rezumatul. Ele pot cuprinde 
aspecte legate de importanţa lucrării sau pot oferi sugestii referitoare la aplicaţii ale 
acesteia sau direcţii de extindere a cercetărilor. 

 Bibliografie 
Lista bibliografică, de la sfârşitul lucrării, se va scrie în ordine alfabetică, după 

numele autorului. 


