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OBIECTIVELE URMĂRITE: 
- Valorificarea experienţei cadrelor didactice privind  evaluarea şi asigurarea calităţii în 
educaţie;
- Creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice în problematica teoretică şi practică 
a asigurării calităţii în educaţie; 



- Asigurarea unei educaţii de calitate,  baza întregului proces de proiectare,  planificare 
realizat la nivelul unităţii şcolare
- Educaţie şi instruire pentru toate vârstele;
- Exploatarea resurselor IT;
- Alternative strategice şi noi forme de organizare a învăţării;
- Management şi marketing educaţional;
- Dimensiuni civice ale educaţiei;
- Aspecte istorice, epistemologice, sociologice şi etice ale educaţiei;
- Educaţie şi creaţie.

FORME DE PARTICIPARE:
- Conferinţe în plen (Se publică la dimensiunea de 10 pagini în volumul simpozionului);
- Comunicări pe secţiuni (Se publică la dimensiunea de 6 pagini);

SECŢIUNILE CONFERINŢEI:
Secţiunea 1. Ştiinţe exacte şi ştiinţele naturii (matematică, informatică, fizică, chimie, 
biologie, geografie, mediu)
Secţiunea  2.  Ştiinţe  unaniste  (filosofie,  limbă  şi  literatură,  limbi  moderne,  istorie, 
teologie),  Ştiinţe  sociale  şi  politice,  (ştiinţe  politice,  ştiinţe  administrative,  ştiinţe  ale 
comunicării,  ştiinţe ale educaţiei,  psihologie,  asistenţă socială),  Ştiinţe juridice, Arte, 
Educaţie fizică şi sport
Secţiunea 3. Ştiinţe economice, Ştiinţe inginereşti
Fiecare secţiune cuprinde, după caz, următoarele subsecţiuni:
       Subsecţiunea 1.1.  Învăţământ preşcolar şi primar
       Subsecţiunea 1.2.  Învăţământ gimazial
       Subsecţiunea 1.3.  Învăţământ liceal 
       Subsecţiunea 1.4.  Învăţământ universitar

INFORMAŢII PENTRU PARTICIPANŢI
Lucrările vor fi redactate în limba română.
Timpul acordat pentru o prezentare în plen este de 20 minute la care se vor adăuga 10 
minute pentru discuţii.
Timpul acordat pentru o prezentare pe secţiuni este de 10 minute la care se vor adăuga 5 
minute pentru discuţii.
Lucrarea integrală maxim 10 pagini (pentru lucrări în plen) şi 6 pagini (pentru lucrări 
pe secţiuni);
Date limită:
• - înscrierea la lucrările conferinţei şi primirea rezumatului lucrării: 19.12.2008
• - confirmarea acceptării lucrării / lucrărilor dumneavoastră de către comitetul ştiinţific: 
09.01.2009
• - primirea lucrărilor în extenso conform instrucţiunilor de redactare: 30.01.2009
Taxa de participare de 50 RON pe o lucrare cu un singur autor. Pentru o lucrare cu mai 
mulţi autori taxa de participare este de 50 RON, plus câte 20 RON pentru fiecare coautor. 
Dacă un autor sau un colectiv de autori doresc să participe cu două lucrări, se vor achita 
în plus 30 RON. Nu se admit mai mult de două lucrări pentru un autor sau colectiv de 
autori. 



Taxa  de  participare  se  achită,  odată  cu  expedierea  lucrărilor  în  extenso,  la  casieria 
universităţii sau prin mandat poştal în contul R010TREZ336504601X002052, Cod Fiscal 
4597441,  deschis  la  Trezoreria  Târgu  Jiu,  Str.  Siret,  nr.  6.  Se  va  specifica  numele 
autorilor  şi  denumirea  exactă  a  conferinţei.  Lucrările  vor  fi  publicate  în  volumul 
conferinţei (cu ISBN). În cazul în care doriţi să achiziţionaţi volumul conferinţei (ce va fi 
elaborat după conferinţă) la taxă se va adăuga suma de 30 RON. Vă rugăm să specificaţi 
dacă doriţi acest lucru.
Pentru lucrările ce depăşesc 10 pagini (pentru lucrări în plen) şi 6 pagini (pentru lucrări 
pe secţiuni) se va achita câte 10 RON pentru fiecare pagina în plus.
Notă. O  parte  din  fondurile  încasate  de  Centrul  de  Cercetare  Whitehead  pentru 
organizarea unor manifestări ştiinţifice vor fi alocate pentru constituirea unor burse de 
studiu în vederea susţinerii financiare a tinerilor cercetători. Aceste burse vor fi alocate pe 
bază de competiţie.

IMPORTANT
Centrul  de  cercetare  Whitehead  va  edita  jurnalul  „Experiences  in  Contemporary 
Education”. Jurnalul va fi editat atât în variantă online cât şi printată. Ambele variante 
vor fi prevăzute cu ISSN. 
Scopul jurnalului este de a publica articole de înaltă ţinută ştiinţifică şi metodică care să 
pună în valoare experienţa didactică directă  în domeniul educaţiei a cadrelor didactice. 
Articolele  trimise  spre  publicare  vor  fi  recenzate  de  specialişti  în  domeniul  ştiinţelor 
educaţiei. 
Prin conţinutul lor, articolele trebuie să conţină rezultate ale unor cercetări şi experimente 
proprii în domeniul educaţiei, analize critice şi idei inovatoare bine argumentate privind 
actul educaţional,  aspecte  privind perspectiva învăţământului în  contextul glogalizării, 
rolul educaţiei în societate, aspecte filosofice şi politice ale educaţiei, etc. 
Articolele vor fi publicate în limba engleză sau în limba franceză.
Costul publicării unui articol este de  40 EUR (la cursul zilei). Costul variantei printate 
este de 15 EUR (la cursul zilei).
Amănuntele referitatoare la jurnal vor fi publicate cu ocazia desfăşurării conferinţei.

Model pentru redactarea lucrării
Lucrarea integrală maxim 10 pagini (pentru lucrări în plen) şi 6 pagini (pentru lucrări 
pe secţiuni); Microsoft Word 2003, format A4

1. THE TITLE OF THE PAPER (Times New Roman, 14 pt Capital letters, Bold, 
Alignment center). 
One blank line. 
2. AUTHOR(S)  (Times New Roman, 14 pt, Bold, Alignment center), followed by the 
scientific title and institution (Italics). 
3. ABSTRACT  (Times New Roman,, 10 pt., Justify) No more than 200 words. Write 
“ABSTRACT”  followed  by  a  presentation  of  the  paper  in  English.  One  blank  lines 
between them. 
4. THE CONTENT OF THE PAPER 



4.1. Chapters (Times New Roman,, 14 pt., Bold, Alignment left). 
One blank line between them. 
4.2. Subheads (Times New Roman,, 12 pt., Bold, Alignment left). 
One blank line between them. 
4.3. The text of the paper  (will  be written in Times New Roman, 12 pt,  Alignment 
justify English or French language). 
4.4.  Equations,  formulas,  symbols.  The  equations  and  formulas  will  be  written 
beginning with the left side of the page. They will be numbered consecutively. Using the 
International System of Units and Arabic numbers. Leave one blank line before and after 
each equation. 
4.5. Photos, pictures and tables  will be numbered consecutively and centred on page. 
They should be separated from the text by one blank line. 
4.6. Conclusions will reflect the opinion of the author(s) concerning the feasibility of the 
results presented. 
Two blank lines. 
5. BIBLIOGRAPHY (Times New Roman, 12 pt., Alignment left). Last name, first name 
initial, title, publishing house, year. 
References should be numbered and quoted in the alphabetical order in the text.



Talon de participare

Numele şi prenumele

Instituţia de apartenenţă

Funcţia

Adresa de corespondenţă

E-mail

Telefon

Fax

Titlul comunicării, în limba română

Secţiunea

Subsecţiunea

Forma de participare

- Conferinţă în plen v  

- Comunicăre pe secţiuni 

Doresc să achiziţionez volumul conferinţei:   DA            NU

Rezumatul lucrării în limba română (max. 200 cuvinte)

Bibliografie selectivă



Vă rugăm să trimiteţi talonul / taloanele de participare pentru fiecare lucrare 
prin e-mail la adresa: ucb_whitehead@yahoo.com  sau lupulescu_v@yahoo.com
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