STUDIUM
Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie
ISSN-L 2248-2164
Publicaţie ştiinţifică îngrijită de Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Universitatea “Dunărea de Jos” din
Galaţi

GHID PENTRU AUTORI
Înaintarea propunerilor:
STUDIUM acceptă în mod exclusiv texte originale şi care se află la prima publicare. Încălcarea normelor
deontologice ale cercetării ştiinţifice atrage după sine respingerea materialului propus înspre
publicare, revista rezervându-şi dreptul de a refuza colaborări ulterioare cu autorii ce se fac vinovaţi
de astfel de practici.
Textele vor fi trimise pe adresa redacţiei – studium.ugal@gmail.com. Ele vor fi însoţite în mod obligatoriu
de o scrisoare de validare din partea unui cadru didactic coordonator.
Norme de redactare:
STUDIUM acceptă materiale redactate în limba română şi în cele două limbi principale de uz internaţional
(engleză, franceză). În mod ocazional, ca rezultat al parteneriatelor ştiinţifice ale colectivului de
redacţie şi ale instituţiei, sunt acceptate texte în limbile rusă sau ucraineană.
Textele vor fi în mod obligatoriu redactate utilizând semnele grafice caracteristice limbii în care sunt
compuse. Materialele în limba română ce sunt redactate fără respectarea diacriticelor nu vor fi
acceptate înspre recenzare. Utilizarea corespunzătoare a normelor gramaticale şi ortografice
reprezintă de asemenea o cerinţă imperativă.
Redacţia colaborează cu experţi pentru corectura textelor în limbi străine. Ea îşi rezervă dreptul de a face
propuneri de adaptare lingvistică acolo unde acest lucru este considerat benefic pentru optimizarea
formei şi a fondului informaţional al materialelor. Toate modificările sunt înaintate autorilor în
calitate de propunere şi nu vor fi aplicate decât în urma consultării şi obţinerii aprobării acestora.
Conţinutul materialelor propuse înspre publicare trebuie să fie aranjat în asemenea manieră încât să le
ofere informaţiilor prezentate o succesiune logică şi completă.
Întinderea articolelor/studiilor nu poate depăşi 20-25 de pagini.
În afara textului propriu-zis, materialul transmis redacţiei trebuie să conţină:
 Informaţii privind autorul – nume complet, afiliere instituţională, nivel de studii, adresă de e-mail
 Titlul articolului – în limba originală de redactare a textului şi în traducere în limba engleză
 Rezumatul articolului (200 cuvinte) şi cuvintele-cheie (5, altele decât cele regăsite în titlu) – rezumatul şi
cuvintele-cheie vor fi redactate în limba engleză
 Note de subsol
 Lista surselor utilizate pentru documentare – cu includerea exclusivă a surselor menţionate în notele de
subsol
 Tabele, grafice, imagini, anexe (acolo unde este cazul)
Norme de tehnoredactare:
Textele vor fi tehnoredactate în Microsoft Word (.docx, .doc ori .rtf).
 Dimensiune pagină B5 (17 cmx24 cm)
 Pagini în oglindă (Mirros margins)









Aliniere sus (top) şi jos (bottom) 2 cm
Aliniere stânga-dreapta justify
Antet (Header) şi Subsol (Footer): 1,2 cm
Prima pagină diferită (Different first page)
Pagină pară şi impară diferite (Different odd and even)
Font text principal – Georgia 11, spaţiere la un rând
Font note de subsol – Georgia 9, spaţiere la un rând

În afara auxiliarelor (titlu, subtitlu ş.a. conform Template-ului) în corpul textului nu se va folosi boldarea
ori sublinierea. Utilizarea italicului se va permite conform necesităţii stricte (pentru evidenţierea
titlurilor istoriografice, a conceptelor, a cuvintelor în altă limbă decât cea a textului).
Este de preferat ca citările sub formă integrală (text preluat) să fie utilizate cu reţinere. Ele vor fi în mod
obligatoriu marcate prin plasarea fragmentului între ghilimele. Atunci când depăşesc 4 rânduri de
text citările vor fi separate de corpul principal al acestuia.
Aranjarea materialelor în formatul final este de regulă întreprinsă de membrii redacţiei, însă autorii care
doresc să ne întâmpine eforturile pot regăsi pe site Template-ul revistei.
Notele de subsol şi lista bibliografică:
Atât notele de subsol cât şi lista surselor utilizate vor fi elaborate urmând regulile Academiei Române.
Notele de subsol vor fi introduse exclusiv din meniul Word utilizând opţiunea References -» Insert footnote.
În textul articolului se inserează mai întâi nota iar apoi urmează semnul de punctuaţie.
Toate notele menţionate pe o pagină trebuie să se regăsească în subsolul paginii respective.
Dacă în cadrul notelor se fac mai multe referiri la aceeaşi lucrare:
 când cea de-a doua citare se face imediat sub prima - noua menţiune se notează cu Ibidem,
schimbându-se doar pagina;
 când cea de-a doua citare se face după ce au fost menţionaţi şi alţi autori - se dă numele autorului,
iar titlul lucrării se înlocuieşte cu op. cit., adăugându-se noua pagină citată;
 când un autor apare cu mai multe lucrări care nu se reiau imediat, ci după alte note, se trece numele
autorului, titlul lucrării (eventual prescurtat), apoi pagina.
 când un autor este menţionat cu mai multe lucrări la aceeaşi notă, numele lui se înlocuieşte cu Idem.
Lista bibliografică va fi ordonată alfabetic în funcţie de NUMELE, PRENUMELE autorului. Sursele fără
autor vor fi incluse în aceeaşi înşiruire alfabetică pe baza titlului lor. Pentru facilitarea parcurgerii
listei bibliografice este preferabilă structurarea sa pe tipuri de surse.
Materialele accesate în format electronic vor avea în mod obligatoriu indicată sursa URL şi data consultării.
Capitolele de carte, articolele ştiinţifice ori cele de presă tipărită vor avea menţionată întreaga paginaţie în
lista bibliografică.
Exemple de citare:
Material de arhivă
Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Judeţean Galaţi (în continuare se va cita SJAN Galaţi), fond
Căpitănia Portului Galaţi, dosar 23/1890, ff. 1-1v
Carte cu un singur autor (tipărită)
Scott Burchill, Theories of International Relations, Palgrave, New York, 2005, p. 25
Carte cu un singur autor (electronică)
Gheorghe Cliveti, Izvoarele istoriei relaţiilor internaţionale. Epoca modernă, Editura Universităţii „Al. I.
Cuza”, Iaşi, 1993, p. 12, history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/2015sem2-Izv.-si-metodol.ist.-relatiilor-internationale.pdf [07.12.2018]

Carte cu autori multipli
Jones Dougherty, Robert Pfaltzgraff, Contending Theories of Intentional Relations, Harper&Row, New
York, 1981, p. 12
Dacă există mai mult de 3 autori, în nota de subsol se va utiliza formula „Jones Dougherty et
all.” urmând ca în lista bibliografică să fie menţionaţi toţi contribuitorii.
Carte cu editor/coordonator
Emanuel Adler, Michael Barnett (ed.), Handbook of International Relations, Cambridge University Press,
1998, p. 12
Carte cu traducător
Graham Evans, Dicţionar de relaţii internaţionale, traducere de Anca Irina Ionescu, Editura Universal
Dalsi, Bucureşti, 2001, p. 11
Material fără autor
***United Nations. Consequences of Rapid Population Growth in Developing Countries, Taylor and
Francis, New York, 1990, p. 4
Instrument de lucru/lucrare de referinţă (tipărit)
Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia X, Editura Ştiinţifică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000, p. 234
Articol din enciclopedie electronică
„Containerization” în Encyclopædia Britannica, search.eb.com [12.10.2017]
Prefaţă/Introducere
Ion Ionescu, „Prefaţă” la Eliza Campus, Ideea federală în perioada interbelică, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1993, p. IX
Articol ştiinţific/Capitol dintr-un volum
Tanja Borzel, Thomas Risse, “Who is afraid of an European federation? How to constitutionalize a multilevel governance system” în Christian Joerges, Yves M´eny, J. H. H. Weiler (editori), What kind of
constitution for what kind of polity, European University Institute, Florence, 2000, p. 10
Articol într-o revistă de specialitate (tipărită)
Ioan Ciupercă, “ Planuri de organizare a Europei elaborate în timpul celui de-al doilea război mondial” în
Analele Universităţii “A.I.Cuza”, Seria Istorie, Iaşi, 1997, p. 85
Articol într-o revistă de specialitate (electronică)
Andreea Dumitruţi, “În căutarea legitimităţii şi a expertizei? Rolul grupurilor de experţi în cadrul
procesului de reflecţie strategică pentru elaborarea strategiei globale a Uniunii Europene” în
STUDIUM. Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie, Vol. 10, Supliment 1,
2017, Galaţi, p. 130, studium.ugal.ro/ARTICOLE_STUDIUM/ARTICOLE%20STUDIUM%2010S1/1011%20-%20S1%20-%20DUMITRUTI.pdf [07.12.2018]
Articol presă tipărită
Ion Pintilie, „Noua ordine economică mondială” în Economistul, 12 septembrie 2015, p. 2
Articol presă electronică
Tess McClure‚ „Why we left: refugees tell the stories of their journeys to New Zealand’ în The Press, 13
Septembrie 2015, paragraf 2, stuff.co.nz/the-press/news/71954641/why-we-left-refugees-tell-thestories-of-their-journeys-to-new-zealand [12.10.2017]

Site web – material fără paginaţie
Fişa de prezentare a Consiliului Uniunii Europene pe platforma online a Parlamentului European, paragraf
4, europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/24/consiliul-uniunii-europene [07.12.2018]
Material video
Europe:
From
WWII
To
Today's
European
youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc [07.12.2018]
Interviu
Ion Popescu, interviu cules de autor, Galaţi, 24 aprilie 2018

Union,

interval

00:02:15-00:02:35,

