ÎN ATENŢIA AUTORILOR
Revista acceptă spre publicare doar lucrări scrise în limba engleză. Expedierea acestora se va face în
format electronic, la adresa de e-mail studia.fefs@yahoo.com
Condiţii de redactare a articolelor
Articolele vor fi redactate în Microsoft Office Word 2003-2007.
Format pagină: dimensiune A4, orientare tip portret, marginile de 2 cm pe toate laturile.
Titlul: centrat, caractere Times New Roman, mărime 14, bold, majuscule, în limbile engleză şi
română (redactat cu diacritice). După titlu urmează numele și prenumele autorului/autorilor (centrat,
Times New Roman, 12, bold, majuscule), locul de muncă, adresa de corespondenţă şi adresa de email a primului autor.
Rezumatul: caractere Times New Roman, mărime 10, spațiere de 1 între rânduri, aliniere Justify.
Toate articolele vor avea un rezumat (aproximativ 250 cuvinte) în limba engleză şi unul în limba
română (redactat cu diacritice), urmate de 3-5 cuvinte cheie. În cazul articolelor experimentale,
structura rezumatului va fi următoarea: Introduction – Objective – Methods – Results – Conclusions
(Introducere – Obiectiv – Metode – Rezultate – Concluzii).
Textul: caractere Times New Roman, mărime 12, spațiere de 1,5 între rânduri, aliniere Justify, nu
poate depăşi 12 pagini. Articolele experimentale vor avea următoarea structură: Introduction –
Objective – Materials and Methods – Results – Discussion – Conclusions. Celelalte tipuri de articole
nu au un format impus. Figurile, graficele şi tabelele vor fi centrate la nivelul paginii, numerotate
consecutiv şi vor fi incluse în text. Fiecare figură, grafic şi tabel va avea un titlu (ex: Figure 1. Title
of the figure; Figure 2. Title of the figure; Table 1. Title of the table; Table 2. Title of the table, etc.).
În cazul figurilor şi graficelor, titlul va fi plasat sub figură, iar în cazul tabelelor, deasupra acestora.
Figurile, graficele și tabelele vor fi editate în format alb & negru (vizibil în acest format).
Redactarea bibliografiei se va face conform stilului APA (American Psychological Association).
Lista referințelor bibliografice (REFERENCES):
- ordonată alfabetic, iar în cazul aceluiaşi autor cronologic, începând cu data cea mai veche;
- în cazul în care un autor are mai multe lucrări, în listă se va trece mai întâi lucrarea unde
este singur autor şi apoi cele cu co-autori;
- înainte de numele ultimului autor se pune simbolul "&";
- în cazul a mai mult de 6 autori, se trece numele primului autor urmat de "et al.";
- lista este spaţiată la 1,5 rânduri şi cu hanging indent;
- elementele şi ordinea lor în cadrul unei referinţe sunt clar precizate;
- punctuaţia şi scoaterea în evidenţă prin caracterul literei – aldine, italice, subliniere – sunt,
de asemenea, clar precizate;
- există reguli pentru fiecare tip de document în parte: carte, articol, lucrare de congres,
document multimedia, sursă web, etc.
a) Articol de revistă:
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (anul publicării). Titlul articolului. Titlul revistei, numărul
volumului, pagină început-pagină sfârșit.
Exemplu:
Steele, D., & Hayes, S. C. (1991). Stimulus equivalence and arbitrarily applicable relational
responding. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 56, 519-555.

Articol de revistă cu DOI
Exemplu:
Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times
of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225
b) Capitol dintr-o carte:
Autor, A. A., & Autor, B. B. (anul publicării). Titlul capitolului. In A. Editor, & B. Editor (Ed.),
Titlul cărţii (paginile la care se găseşte capitolul). Locul publicării: Editura.
Exemplu:
Barnes-Holmes, D., Stewart, I., Dymond, S., & Roche, B. (2000). A behavior-analytic approach to
some of the problems of the self: A relational frame analysis. In M. Dougher (Ed.), Clinical
behavior analysis (pp. 47-74). Reno, NV: Context Press.
c) Carte:
Autor, A. A. (anul publicării). Titlul cărţii. Locul publicării: Editura.
Exemplu:
Skinner, B. F. (1974). About behaviorism. London: Penguin.
d) Document electronic:
Articole de pe internet care se bazează pe o sursă tipărită
Exemplu:
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources
by psychology undergraduates [Electronic version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117123.
Articole în reviste care apar doar în formă electronică
Exemplu:
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001, March). Role of reference elements in the selection of
resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
Retrieved from http://jbr.org/articles.html
Copie electronică a unui articol găsit într-o bază de date
Exemplu:
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources
by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. Retrieved from
Web of Science database.
Rezumat electronic obţinut dintr-o bază de date
Exemplu:
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources
by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. Abstract retrieved
from Web of Science database.
Citarea referințelor bibliografice în text
În cazul sistemului APA, sursele din care e compusă lista bibliografică sunt citate în textul lucrării
științifice sub forma autor-dată. Fiecare citare în text trebuie să apară în lista bibliografică și fiecare
element din lista bibliografică trebuie să fie citat în text. Nu se admite indicarea surselor bibliografice
în notele de subsol.
a) Lucrare cu un singur autor:
Modalitatea de citare autor-dată necesită ca prenumele autorului să nu apară în text, iar anul
publicării să fie introdus în text la poziția corespunzătoare.

Exemplu:
Griffin (1996) studied the response of the human body to vibrations.
Studies on the human response to vibrations usually use the reactions to pure sinusoidal vibrations
(Griffin, 1996).
b) Lucrare cu mai mulți autori:
Atunci când o lucrare are doi autori, se citează numele ambilor autori de fiecare dată când se face o
citare în text.
Exemplu:
Cochrane and Stannard (2005) investigated the effects of chronic exposure to vibration.
Exposure to chronic vibration has been proved to produce adverse effects in drivers of trucks
(Bovenzi & Hulshof, 1999).
Atunci când o lucrare are trei, patru sau cinci autori, se citează toți autorii la prima menționare, iar în
citările ulterioare se includ doar numele primului autor urmat de et al. și anul publicării, dacă este
prima mențiune dintr-un paragraf.
Exemplu:
Kisangau, Lyaruu, Horsea and Joseph (2007) concluded [prima mențiune în text].
Kisangau et al. (2007) suggest [o citare ulterioară din cadrul unui paragraf].
Atunci când o lucrare are șase sau mai mulți autori, se citează doar numele primului autor urmat de et
al. și anul publicării.
Exemplu:
Gerodimos et al. (2010) investigated the effects of different whole body vibration (WBV) amplitudes
and frequencies on flexibility and squat jump performance.
The increase in peak force 8 minutes after WBV exposure was 10.4% (McBride et al., 2010).
c) Două sau mai multe lucrări în aceeași paranteză
În cazul în care e necesară citarea a două sau mai multe lucrări în aceeași paranteză, numele autorilor
vor fi citate în ordine alfabetică, similar ordinii în care apar în lista bibliografică. Citările vor fi
separate prin punct și virgulă.
Exemplu:
Several studies investigated the effects of long-term (6 months) WBV exposure on post-menopausal
women (Roelants et al., 2004; Russo et al., 2003; Verschueren et al., 2004).
Procesul de recenzare
Toate articolele sunt expediate referenţilor (cel puţin doi) revistei, în funcţie de profilul
articolului. După recenzare se comunică autorului dacă articolul a fost acceptat spre publicare sau nu.
Norme deontologice
Nu se acceptă articole care au mai fost publicate sau au fost trimise spre publicare altor
reviste. Echipa editorială va răspunde în timp util autorilor privind acceptarea, neacceptarea sau
necesitatea rescrierii textului şi îşi rezervă dreptul de a opera modificări care vizează doar forma
articolelor.

