Invitație la contribuții pentru Revista de Asistență Socială Numărul 1/2020

Stimați colegi și colaboratori,
Vă invităm să contribuiți cu articolele dvs. la numărul 1/2020 al Revistei de Asistență Socială
(http://www.swreview.ro/index.pl/home_ro), 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 engleză şi/sau română.
Numărul 1/2020, editat de către prof. dr. Cosmin Goian și lector dr. Loredana Marcela Trancă
de la Departamentul de Asistență Socială din Universitatea de Vest din Timișoara, marchează 30 de
ani de la renașterea asistenței sociale în România.
Într-un context socio-economic, cultural şi politic în continuă schimbare, complexitatea
problemelor sociale şi impactul acestora asupra indivizilor, grupurilor, comunităţilor impun răspunsuri
adecvate din partea unor specialişti calificaţi în managementul unor asemenea probleme. După 30 de
ani, sistemul de asistență socială din România își continuă dezvoltarea, înregistrând progrese
importante începând cu recunoașterea domeniului asistenței sociale și continuând cu alinierea la
reglementările legislative propuse de Uniunea Europeană.
Acest număr oferă un spațiu de prezentare și informare a rezultatelor unor cercetări și idei
care abordează elemente diacronice (evoluții/involuții) ale instituțiilor publice de asistență socială,
organizații nonguvernamentale, universități, organizații profesionale, aspecte legislative din cei 30 de
ani de teorie și practică în asistență socială.

Termene:
Primirea contribuțiilor: 1 decembrie 2019
Evaluarea contribuțiilor de către recenzori: 12 ianuarie 2020
Primirea contribuțiilor finale: 2 februarie 2020
Publicare: martie 2020

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@e-uvt.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

