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Dragi studenti,
Suntem onorati sa va informam ca revista Centrului de Cercetare al Facultatii de Drept,
Universitatea Dunarea de Jos,Galati, “Ecce Iuris”, va scoate de sub tipare primul sau numar in data
de 20.11.2009.
Revista va fi editată bianual de „Galati University Press”, editura Universităţii „Dunărea de
Jos” Galaţi, acreditată CNCSIS, cu ISSN acordat de Biblioteca Naţională a României.
Avem deosebita placere de a oferi studentilor cu preocupari pentru cercetarea stiintifica
posibilitatea de a se exprima in scris, expediindu-ne spre publicare creatiile lor.
Revista îşi propune să fie o formă de valorificare a rezultatelor activităţii de cercetare a
colaboratorilor săi, în special prin stimularea participării acestora la competiţii de proiecte.
Avem în vedere de asemenea, îndeplinirea criteriilor care să ne permită promovarea revistei
la niveluri superioare de recunoaştere naţională şi internaţională.
Materiale vor fi transmise în format electronic în vederea publicării şi trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
· Format A 4, scris la 1,5 rânduri, marginea din stânga 3 cm, restul marginilor 2 cm, caractere
Times New Roman de 12, normal,aliniere justify, în limba română (cu diacritice).
· Titlul comunicării: caractere Times New Roman de 14, bold, centrat
· Numele şi prenumele autorului și instituţia de unde provine: caractere Times New Roman
de 12, bold şi italic, aliniate la dreapta, distanţat la două rânduri de titlu
· Rezumatul: redactat în limba română, 10-12 rânduri, caractere Times New Roman de 12,
italic, justify, distanţat la două rânduri de numele autorului
Vă aducem la cunoştinţă că nu se vor accepta lucrări trimise spre publicare la alte reviste.
Redacţia va răspunde în timp util autorilor privind acceptarea sau neacceptarea textului, şi îşi rezervă
dreptul de a opera modificări care vizează forma lucrărilor.
Aşteptăm cu un deosebit interes participarea dumneavoastră alături de noi la acest important
eveniment al Centrului de Cercetare din cadrul facultatii noastre. Materialele pot fi trimise pe adresa
de email florin.tudor@ugal.ro pana la data de 25 octombrie 2009.
Cu profunda consideratie,
COMITETUL ŞTIINŢIFIC
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