UNIVERSITATEA DIN PITE TI
FACULTATEA DE TIIN E ALE EDUCA IEI, TIIN E SOCIALE I PSIHOLOGIE

REGULAMENT
privind organizarea activit ii
SESIUNEA TIIN IFIC STUDEN EASC NA IONAL A STUDEN ILOR I
MASTERANZILOR DIN DOMENIUL TIIN E SOCIALE
CAPITOLUL I. DISPOZI II GENERALE
(1) Scopul activit ii este de a contribui la dezvoltarea competenţelor de cercetare ştiinţific
ale studenţilor /masteranzilor în domeniul tiin elor sociale, la dezvoltarea aptitudinilor de
lucru şi comunicare în echip în vederea dezvolt rii produc iei tiin ifice, precum şi la
cultivarea spiritului de competiţie tiin ific studen easc .
Capitolul II. CONDUCEREA ACTIVIT

II

(2) Sesiunea știinţifică studenţească naţională a studenţilor și masteranzilor din domeniul
știinţe sociale va fi organizat de un comitet de organizare compus din reprezentan i ai
institu iilor partenere.
(3) COMITETUL DE ORGANIZARE este format din:
Pre edinte:
 conf. univ. dr. Claudiu LANGA – decan Facultatea de tiin e ale Educa iei, tiin e
Sociale i Psihologie, Universitatea din Pite ti
Membri:
 conf. univ. dr. Loredana TUDOR – prodecan Facultatea de

tiin e ale Educa iei,

tiin e Sociale i Psihologie, Universitatea din Pite ti
 conf. univ. dr. Delia DUMINIC

– prodecan Facultatea de

tiin e ale Educa iei,

tiin e Sociale i Psihologie, Universitatea din Pite ti
 conf. univ. dr. Mihaela POPESCU – director DPPD, Universitatea din Craiova
 conf. univ. dr. Claudiu BUN IA U – director Departamentul de Comunicare,
Jurnalism Şi tiinţe Ale Educaţiei, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova
 conf. univ. dr. Ana CAZAN – prodecan Facultatea de Psihologie
Educa iei, Universitatea Transilvania din Bra ov

i Stiin ele

 conf. univ. dr. Daniela C PRIOARA – prodecan Facultatea de Psihologie i Stiin ele
Educa iei, Universitatea Ovidius din Constanţa
Secretariat:
 Studen i
(4) Pentru organizarea activit ii se vor constitui urm toarele comisii:
 pentru evaluarea i selec ia lucr rilor participan ilor se va constitui COMISIA DE
EVALUARE

I SELEC IE din cadre didactice ale facult ilor /departamentelor din

institu iile partenere.

 Pentru derularea activit ilor pe sec iuni se va constitui
MODERATORI format

COMISIA DE

din cadre didactice ale facult ilor /departamentelor din

institu iile partenere.

Capitolul III. ORGANIZAREA I DERULAREA ACTIVIT

II

(5) Sesiunea știinţifică studenţească naţională a studenţilor și masteranzilor din domeniul
știinţe sociale se va organiza la nivelul studiilor universitare de licenţ /master /program
psihopedagogic, cuprinzând toate specializ rile existente în cadrul Facult ii de tiin e ale
Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie, Universitatea din Pite ti.
(6) Sesiunea știinţifică studenţească naţională a studenţilor și masteranzilor din domeniul
știinţe sociale se organizeaz în PARTENERIAT, astfel:
a. institu ia organizatoare: Universitatea din Pite ti /Facultatea de

tiin e ale Educa iei,

tiin e Sociale i Psihologie.
b. institu ii partenere:
 Universitatea din Craiova /Departamentul pentru Preg tirea Personalului Didactic şi
Facultatea de Litere;
 Universitatea Transilvania din Bra ov /Facultatea de Psihologie

i Stiin ele

Educa iei;
 Universitatea Ovidius din Constanţa /Facultatea de Psihologie i Stiin ele Educa iei;
 AIESEC Pite ti
(7) Sesiunea știinţifică studenţească naţională a studenţilor și masteranzilor din domeniul
știinţe sociale se va desf şura în PERIOADA 26.05.2017 - 27.05.2017.

LOCA IA activit ii este Facultatea de tiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie
(Str. Doaga nr. 11 i strada Târgu din Vale, nr. 1, Pite ti, Jud. Arge ).
(8) Sesiunea știinţifică studenţească naţională a studenţilor și masteranzilor din domeniul
știinţe sociale se va derula pe urm toarele SEC IUNI:


tiin e ale educa iei (subsec iuni: studen i i masteranzi)



tiin e ale comunic rii (subsec iuni: studen i i masteranzi)

 Psihologie i Asisten social (subsec iuni: studen i i masteranzi)
 Studen ii str ini – an preg titor limba român (subsec iuni: studen i i masteranzi)
(9) CALENDARUL activit ilor este urm torul:
ACTIVITATE
DESCRIERE ACTIVITATE
TERMEN
Transmiterea c tre institu iile Facultatea de tiin e ale Educa iei, tiin e
Martie – aprilie 2017
partenere a documenta iei Sociale i Psihologie prin conducerea
suport a activit ii
comitetului de organizare transmite c tre
institu iile partenere documentele suport
pentru derularea activit ii: Regulamentul
de organizare a activit ii, Calendarul
activit ii (ANEXA 1)
Inscrierea participan ilor i Institu iile partenere transmit liste 15 – 21 mai 2017
transmiterea lucr rilor
nominale / sec iuni cu participan ii la
Sesiunea
știinţifică
studenţească
naţională a studenţilor și masteranzilor
din domeniul știinţe sociale.
To i participan ii se vor înscrie prin
transmiterea urm toarelor documente la
adresa
de
gmail
sesiunenationalafsessp2017:
- formularul de înscriere (Anexa 2)
- lucrarea full text (Anexa 3)
Evaluarea
i
selec ia Comisia de evaluare i selec ie constituit 21 – 25 mai 2017
lucr rilor de c tre comisia de din cadre didactice ale facult ilor /
evaluare i selec ie
departamentelor participante evalueaz
lucr rile înscrise i dau acceptul de
participare.
Desf urarea
activit ii Lucr rile selectate vor fi prezentate în 26 – 27 mai 2017
Sesiunea
știinţifică cadrul
activit ilor
sesiunii,
pe
studenţească naţională a urm toarele sec iuni:
studenţilor și masteranzilor (1) tiin e ale educa iei (subsec iuni:
din domeniul știinţe sociale
studen i i masteranzi)
(2) tiin e ale comunic rii (subsec iuni:
studen i i masteranzi)

(3) Psihologie i Asisten
social
(subsec iuni: studen i i masteranzi)
(4) Studen ii str ini – an preg titor limba
român
(subsec iuni:
studen i
i
masteranzi)
Pentru fiecare sec iune se va asigura o
comisie de moderatori format din cadre
didactice ale facult ilor / departamentelor
din institu iile partenere.

(10) TEMATICA lucr rilor tiin ifice studen e ti
Lucr rile studen ilor vor aborda subiecte din domeniul tiin elor sociale, fie în domeniul
studiilor de licen

/master la care este înscris, fie tematici interdisciplinare din domeniul

tiin elor sociale.
Lucr rile pot fi experimentale si /sau teoretice, prezentând rezultate ale unei cercet rii proprii
originale sau rezultate ale unor studii bibliografice complexe bazate pe o bibliografie extins
(studii comparative între diverse teorii bine cunoscute, sinteze a unor rezultate de cercetare pe
un subiect dat sau analize comparative ale datelor din literatura de specialitate).
(11) CONDI II DE PARTICIPARE
Participan ii la activitate sunt studenti i masteranzi de la programele de studiu din domeniul
tiin elor Sociale ( tiin e ale educa iei,

tiin e ale comunic rii, Psihologie i Asisten

social , inclusiv studen i/ masteranzi înscri i la programele de formare psihopedagogic )
la nivelul institu iilor partenere.
Participarea este individual sau în echipe de studen i.
Participan ii vor elabora lucrarea sub coordonarea unui cadru didactic.
Participan ii se vor înscrie la activitate prin transmiterea urm toarelor documente:
- formularul de înscriere (Anexa 2)
- lucrarea full text (Anexa 3)
Documentele

vor

fi

transmise

electronic

la

urm toarea

adres

de

gmail

sesiunenationalafsessp2017.

Lucr rile vor fi evaluate i selectate de o comisie de evaluatori. Lucr rile selectate pentru
participare vor primi acceptul prin mesaj transmis de comitetul de organizare.

(12)

PREZENTAREA lucr rilor

Comitetul de organizare va stabili programul prezent rilor. Acesta poate include prezentare
lucrare, discu ii pe temele de interes, invita i ai comunit ii academice.
Lucr rile se vor prezenta oral, pe sec iuni, utilizându-se mijloace de prezentare adecvate
(prezentare liber , poster, prezentare TIC), activitatea fiind coordonat

de comisia de

moderatori.

(13)

Studen ii/ masteranzii participan i la Sesiunea știinţifică studenţească naţională a

studenţilor și masteranzilor din domeniul știinţe sociale vor beneficia de urm toarele
FACILIT

I: transport, cazare, mas asigurate din fonduri MEN acordate pentru organizarea

de activit i extracurriculare conform OM nr. 5052 din august 2012.
Capitolul IV. FINALIZAREA ACTIVIT

II

To i participan ii vor primi diplome de participare. Cele mai bune lucr ri vor fi recomandate
pentru a fi publicate în publica ii de specialitate locale /na ionale sau la sesiuni tiin ifice
studen e ti na ionale.

Anexa 1
CALENDARUL ACTIVITĂȚII - SESIUNEA TIIN IFIC STUDEN EASC
NA IONAL A STUDEN ILOR I MASTERANZILOR DIN DOMENIUL TIIN E
SOCIALE
Titlul activit ii

SESIUNEA TIIN IFIC

STUDEN EASC

NA IONAL

A STUDEN ILOR

Institu ia

UNIVERSITATEA DIN PITE TI / Facultatea de tiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i

organizatoare

Psihologie

Institu ii

(1) Universitatea din Craiova / Departamentul pentru Preg tirea Personalului Didactic şi

partenere

Facultatea de Litere;

I MASTERANZILOR DIN DOMENIUL TIIN E SOCIALE

(2) Universitatea Transilvania din Bra ov / Facultatea de Psihologie

i Stiin ele

Educa iei;
(3) Universitatea Ovidius din Constanţa / Facultatea de Psihologie i Stiin ele Educa iei;
(4) AIESEC Pite ti
Perioada

de 26.05.2017 - 27.05.2017, Facultatea de tiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie

derulare, loca ia

(Str. Doaga nr. 11 si str. Targul din Vale nr. 1 Pite ti, Jud. Arge )

Scopul activit ii

Stimularea preg tirii profesionale a studen ilor i masteranzilor, a spiritului de competi ie
tiin ific

la nivel local

i na ional, precum i punerea în circula ie

i validarea

rezultatelor cercet rii tiin ifice studen e ti.
Participan i

Studenti i masteranzi de la programele de studiu din domeniul tiin elor Sociale ( tiin e
ale educa iei, tiin e ale comunic rii, Psihologie i Asisten

social , inclusiv studen i/

masteranzi înscri i la programele de formare psihopedagogic ) care au fost selecta i în
etapa local , la nivelul institu iilor partenere, astfel:
 Universitatea din Pite ti / Facultatea de

tiin e ale Educa iei,

tiin e Sociale i

Psihologie - 111 participan i (din toate filialele FSESSP)
 Universitatea din Craiova / Departamentul pentru Preg tirea Personalului Didactic şi
Facultatea de Litere – 25 participan i
 Universitatea Transilvania din Bra ov / Facultatea de Psihologie i Stiin ele Educa iei
– 25 participan i
 Universitatea Ovidius din Constanţa / Facultatea de Psihologie i Stiin ele Educa iei
– 25 participan i
Sec iunile

(1) tiin e ale educa iei (subsec iuni: studen i i masteranzi)

activit ii

(2) tiin e ale comunic rii (subsec iuni: studen i i masteranzi)
(3) Psihologie i Asisten social (subsec iuni: studen i i masteranzi)
(4) Studen ii str ini – an preg titor limba român (subsec iuni: studen i i masteranzi)

Facilit i

Cazare, mas , transport

ANEXA 2
Formular de înscriere
Sec iunea la care dori i s prezenta i lucrarea:
 tiin e ale educa iei (subsec iuni: studen i i masteranzi)
 tiin e ale comunic rii (subsec iuni: studen i i masteranzi)
 Psihologie i Asisten social (subsec iuni: studen i i masteranzi)
 Studen ii str ini – an preg titor limba român (subsec iuni: studen i i masteranzi)
Autorul / Autorii lucr rii:
Autor 1
Program de
studiu
An de studiu
Afiliere
institu ional

Autor 2
Program de
studiu
An de studiu
Afiliere
institu ional

Titlul lucr rii:
Times New Roman, 14p, 1 rând, Bold, Centrat
Coordonatorul lucr rii: profesor .......................................................
Rezumatul lucr rii:
Rezumatul lucrării trebuie să conţină între 150 şi 200 de cuvinte.
Times New Roman, 11p, 1 rând, Italic, aliniat stânga-dreapta.
Cuvinte cheie:
3-5 cuvinte cheie
Times New Roman, 10p, Italic
Date de coresponden
Nume şi prenume:
Facultatea:
Telefon:
Adresa de e-mail:

ale autorului principal

ANEXA 3

Titlul lucr rii
Autor 1a, Autor 2b
a

Afilierea instituțională

b

Afilierea instituțională

Rezumat (150-200 de cuvinte)

Cuvinte cheie: max. 5 cuvinte cheie

1. Introducere
2. Corpul lucr rii
3. Concluzii i recomand ri
Bibliografie
RECOMAND RI
- Textul lucr rii va fi tehnoredactat în format A4 cu font Times New Roman, 12p, 1
rând, Regular, aliniat stânga-dreapta.
- Lucr rile nu vor dep şi 6 pagini, inclusiv bibliografia.
- Referirile bibliografice se fac prin precizarea autorilor cita i i a anului public rii
lucr rilor;
- Citatele se redau încadrate în ghilimele, cu precizarea autorului, a anului public rii
lucr rii, i a paginii din care este extras citatul;
- Tabelele, graficele, desenele, fotografiile vor fi inserate în text, m rimea acestora
nefiind mai mare de 10/17 i li se va include prin grupare num rul, con inutul,
legenda, abrevieri. Textul din interiorul tabelului vor fi redactate Normal cu font 10.
- Anexele - nu vor dep i 2 pagini (sânga- dreaptal, Normal, font 11).
- Bibliografia (stânga-dreapta, Normal, font 11)
 c r i – Numele i prenumele autorului, (anul apari iei). Titlu. Locul editurii:
Editura.
 Reviste - Numele i prenumele autorului/autorilor, (anul apari iei). ”Titlul
lucr rii”. Titlul complet al revistei. volumul, num rul revistei, intervalul paginilor
în care se afl con inutul articolului citat.

