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Tematica
Revista de Pedagogie (Journal of Pedagogy) este o
publicație academică orientată către activitatea științifică din
domeniul științelor educației, care promovează analize
teoretice, metodologice și empirice relevante legate de
această arie:

abordări teoretice în domeniul educaţiei (de exemplu,
cercetări fundamentale, analize de politici educaţionale,
repere europene, cercetări comparative, studii de
fezabilitate);

cercetări, modele de intervenţie, studii de caz şi bune
practici în domeniul educaţiei;

evenimente și proiecte relevante pentru sistemul
educational;

recenzii ale unor lucrări de referinţă, semnate de autori
români și străini.
Articolele și recenziile sunt dedicate stimulării dezbaterii și
facilitării consolidării unei rețele academice între cercetători și
practicieni interesați de aceste subiecte.
Numărul 1 din 2018 va fi orientat, cu predilecție, către
analiza politicilor educaționale atât din perspectivă teoretică,
cât și din perspectiva implementării și efectelor produse la
nivelul diferitelor grupuri specifice (elevi, studenți, cadre
didactice, grupuri dezavantajate etc.). Numărul 1 din 2018 al
Revistei de Pedagogie va fi coordonat de cercetătoarele
științifice Otilia Apostu și Miruna Luana Miulescu.
Termenele limită
Autorii trebuie să trimită titlul și rezumatele articolelor (200250 de cuvinte) la revped@ise.ro până la data de 1
februarie 2018. Persoanele care doresc să trimită o recenzie
ar trebui să informeze echipa editorială până la aceeași dată,
cu privire la lucrarea care va face obiectul recenziei.
Termenul limită pentru trimiterea articolului/recenziei este 1
martie 2018.
Politica editorială și îndrumări pentru autori
Manuscrisele pot fi scrise în limba română și engleză (de
preferat în limba engleză) și trebuie să respecte cerințele de
editare ale revistei, așa cum sunt prezentate în modelul
disponibil pe paginile dedicate politicii editoriale și
instrucțiunilor pentru autori.
Publicarea unui articol este gratuită. Autorii trebuie să se
asigure că prezentările lor sunt contribuții originale și nu au
fost trimise spre publicare niciunei alte publicații. Toate
articolele trimise fac obiectul unui proces riguros de evaluare
inter pares, bazat inițial pe opinia editorului și apoi pe
evaluarea a cel puțin doi recenzenți independenți, în condiții
de anonimat reciproc.
Ghidul complet pentru elaborarea lucrărilor, precum și mai
multe detalii despre politica editorială a revistei, sunt
disponibile la secțiunea politică editorială de pe site.
Indexare
Revista este indexată în Crossref, ERIH PLUS și Ulrichsweb.
Articolele pe subiecte de învățământ superior vor fi indexate
și în HEDBIB.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați redacției la
adresa de contact: revped@ise.ro.
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Topics
Journal of Pedagogy (Revista de Pedagogie) is an
academic journal mainly oriented towards scholarly work
in the field of education, promoting relevant theoretical,
methodological and empirical analyses connected to this
area:

theoretical approaches in education (for example,
fundamental research, educational policy analysis,
European benchmarks, comparative research,
feasibility studies);

research, intervention models, case studies and best
practices in education;

events and projects of interest and impact on the
education system;

reviews of relevant national and international works.
Journal articles and book reviews are dedicated to
stimulate debate and facilitate academic networking
between scholars and practitioners interested in these
topics.
The 2018/1 issue will be oriented towards the analysis of
educational policies from a theoretical perspective, as
well as from the perspective of implementation and
effects produced at the level of different specific groups
(pupils, students, teachers, disadvantaged groups, etc.).
The issue will be coordinated by researchers Otilia
Apostu and Miruna Luana Miulescu.
Deadlines
Authors should send the title and the abstract of their
paper (200-250 words) to revped@ise.ro until the 1st of
February 2018. By the same date, persons willing to
submit a book review should inform the editorial board
about the work being reviewed.
The deadline for paper/book review submission is 1st of
March 2018.
Editorial Policies and Guidelines for Contributors
Manuscripts can be written in Romanian and in English
(preferably in English) and they have to comply with the
editing requirements of the journal, as presented in the
Paper Template available on the journal’s webpages
about Editorial Policy and Author Guidelines.
Publishing an article is free of charge. Authors should
ensure that their submissions are original contributions
and should not be under consideration for any other
publication at the same time. All submitted articles are
subject to a rigorous peer review process, based on initial
editor screening and double-blind refereeing by a
minimum of two reviewers.
Full guidelines for the presentation of the papers and
more details about the editorial policy of the journal are
available at the editorial policy section from the website.
Indexing
The journal is indexed in Crossref, ERIH PLUS and
Ulrichsweb. Articles on Higher Education subjects will be
also indexed in HEDBIB.
For further inquiries please contact the editorial board at the
following email address: revped@ise.ro.

