Invitație la contribuții pentru Revista de Asistență Socială Numărul 1/2018

Revista de Asistență Socială (http://www.swreview.ro/index.pl/home_ro) este o revistă științifică de
specialitate indexată BDI (ProQuest, EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO,
GESIS și IBSS) și acreditată B+ de către CNCSIS, publicată de către Universitatea din București,
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială în parteneriat cu editura Polirom. Aceasta se dorește a fi un
mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor practici, a experienţelor din domeniul Asistenţei sociale, dar şi
a politicilor, servind drept instrument de schimbare socială. Sunt acceptate articole inovative, cercetări,
comentarii asupra politicilor, practicilor şi a implicaţiilor acestora pentru asistenţii sociali din toate domeniile
profesionale de activitate, precum și a altor teoreticieni și practicieni din domenii conexe ale Asistenței
Sociale, care interacționează cu factorul uman aflat în dificultate. Așteptăm articole și studii în limba
română şi/sau în limba engleză.
Numărul 1/2018, editat de către prof. dr. Cosmin Goian și asist. dr. Loredana Marcela Trancă de la
Departamentul de Asistență Socială din Universitatea de Vest din Timișoara, este destinat temei Educație,
politică și inovație în asistența socială.
Progresele în domeniul asistenței sociale antrenează consolidarea legăturilor dintre educație,
cercetare, politici sociale și practică. De aceea acest număr își propune să abordeze probleme actuale,
evoluții recente, provocări și răspunsuri vitale pentru educația, cercetarea și practica socială contemporană.
Probleme sociale precum sărăcia, schimbările demografice, șomajul în rândul tinerilor, inegalitatea socială,
pot fi privite de către factorii de decizie politică sau actorii implicați în sectorul social fie ca o povară, fie ca
surse de inovare. Alegerea între cele două alternative provoacă la dezvoltarea unor mecanisme și servicii
sociale adecvate și cu efecte benefice pentru societate.
Acest număr oferă un spațiu de prezentare și informare a rezultatelor unor cercetări și idei care
promovează cunoașterea și răspund în mod creativ, original și progresiv la preocupările actuale din
domeniul asistenței sociale și care ar putea prevesti noi orizonturi de practică.
Subiectele posibile pot include, dar nu se limitează la:
-

Schimbare și inovare în educație

-

Metode de cercetare și inovație socială

-

Explorarea impactului practicilor inovatoare în asistența socială

-

Inovarea în politicile sociale și de ocupare a forței de muncă

-

Aspecte manageriale ale inovării în asistența socială

-

Utilizarea TIC și social media în practică sau cercetare

-

Dezvoltarea legăturilor dintre inovație și justiție socială

-

Provocări globale pentru sustenabilitatea celui de-al treilea sector

Termene:
Primirea contribuțiilor: 1 decembrie 2017
Evaluarea contribuțiilor de către recenzori: 10 ianuarie 2018
Primirea contribuțiilor finale: 1 februarie 2018
Publicare: martie 2018

Manuscrisele trebuie trimise pe e-mail până la termenul limită în format word, respectând cerințele
revistei (http://www.swreview.ro/index.pl/conditii_de_publicare_ro), către cei doi editori: cosmin.goian@euvt.ro și loredana.tranca@e-uvt.ro .
Articolele primite sunt supuse unui proces de double-blind peer review. Echipa de redacţie
realizează prima selecţie a articolelor, înainte de a fi trimise la cel puţin 2 recenzori. Articolele sunt
acceptate pe baza adecvării, clarității, metodologiei solide și utilității pentru practica socială, cercetare și
educație.

Cosmin Goian & Loredana Trancă

