POLITICA DE PUBLICARE
Viitorii participanți ai forumului științific sunt rugați să prezinte un
rezumat al lucrării depuse spre publicare, cu un volum de 200-400 de cuvinte.
Comitetul de organizare al conferinței va analiza toate rezumatele parvenite
până la data de 1 mai 2018. La selectarea lucrărilor, se va lua în considerare, în
primul rând, relevanța științifică a acestora. Dacă rezumatul va fi relevant,
atunci autorul va fi rugat să trimită lucrarea in extenso, cu un volum de 4-6
pagini.
Lucrările și rezumatele vor fi analizate de doi membri ai Comitetului
științific al conferinței. Examinarea va fi efectuată sub toate aspectele (conținut,
structură, ținută lingvistică), pentru a asigura o calitate înaltă a lucrărilor
propuse spre publicare în revista științifică de specialitate a universității. În
cazul în care un evaluator respinge o lucrare sau rezumat, se va lua în calcul
opinia celui de-al doilea, iar decizia finală o va lua președintele Comitetului
științific al conferinței.
Datele despre depunerea lucrărilor le puteți găsi pe pagina web a
universității http://www.usefs.md.

REVIEW POLICY
Future participants of the scientific forum are asked to submit 200-400
words abstract of the paper for publication. The organizing conference
committee will review all abstracts received by May 1, 2018. When selecting the
papers, primarily it will be taken into account their scientific relevance. If the
abstract is relevant, then the author will be asked to send the paper in extenso
with a volume of 4-6 pages.
The papers and abstracts will be analysed by two members of the Scientific
Committee of the conference. The examination will be conducted in all aspects
(content, structure, linguistic shape) in order to ensure high quality of the papers
proposed for publication in the university's scientific journal. If an evaluator
rejects a paper or an abstract, the opinion of the second will be taken into
account, and the final decision will be taken by the chair of the Scientific
Committee of the conference.
You can find the submissions details on the University's website
http://www.usefs.md.

DEPUNEREA REZUMATELOR
Rezumatele depuse spre examinare pot fi de maximum o pagină (200-400 de
cuvinte) și vor include problema cercetată, scopul studiului, organizarea și
metodele cercetării, analiza rezultatelor, concluziile și recomandările practicometodice. Aceste elemente sunt obligatorii, iar în cazul prezentării lor cu abateri de
la standardele cerute, vor necesita o revizuire.
Comitetul de organizare va permite unui autor să prezinte nu mai mult de două
lucrări.
Dacă vor apărea probleme cu referire la depunerea rezumatelor sau la rezumatul
deja depus, nu ezitați să contactați persoana responsabilă, până la începutul lunii
mai 2018, e-mail: kathya@mail.ru
Important:
 Cu 10 zile înainte de deschiderea conferinței, pe pagina web a universității
se va publica lista rezumatelor examinate și aprobate spre publicare de Comitetul
de organizare. Pentru mai multe informații și pentru a urmări lista, accesați:
http://www.usefs.md

ABSTRACT SUBMISSION
The abstracts can be up to one page (200-400 words) and will include the
research issue, the purpose of the study, the organization and methods of the
research, the analysis of the results, the conclusions and the practicalmethodical recommendations. These elements are mandatory, and if they are
presented with deviations from the required standards, they will require a review.
The Organizing Committee will allow an author to submit no more than two
papers.
If there are any questions regarding the submission of abstracts or the abstract
already submitted, feel free to contact the person in charge for conference, by email kathya@mail.ru, till the beginning of May 2018.
Important:
 10 days prior to the beginning of the conference, the list of abstracts
examined and approved for publication by the Organizing Committee will be
published on the University's website. For more information, follow the list, go to:
http://www.usefs.md

