NU EZITAŢI SĂ SCRIEŢI ŞI SĂ
PUBLICAŢI PENTRU CA EXPERIENŢA ŞI PRICEPEREA DUMNEAVOASTRĂ SĂ NU SE PIARDĂ ŞI
SĂ POATĂ FI FOLOSITĂ ŞI DE
GENERAŢIILE URMĂTOARE.

 Oferim servicii la cele mai mici preţuri
de pe piaţă deoarece scopul nostru
nu este acela „de a face bani” ci de a
sprijini cadrul didactic să-şi facă
cunoscută activitatea sa de la catedră
şi realizările sale pe plan ştiinţific.
 Prin intermediul unui contract ferm
stabilim clar obligaţiile autorului
(autorilor), dar şi cele ale editurii.
Persoane de contact:
Prof. Deák–Székely Szilárd Levente ,
director CCD
Tel: 0770311628
Onişoru Viorica, bibliotecar CCD
Tel: 0770596430
Prof. Oros Ligia Elena, redactor șef
Tel: 0770612160
e-mail: ccdab@yahoo.com

universulscolii_alba@yahoo.com
onisoru_i@yahoo.com

EDITURA
UNIVERSUL ŞCOLII
CONDIŢIILE PUBLICĂRII ARTICOLELOR ÎN
REVISTA UNIVERSUL ŞCOLII
Articolele pe care doriţi să le publicaţi în
revista „Universul Şcolii”, vor fi trimise pe poșta
electronică a Casei Corpului Didactic Alba,
destinată revistei, adică universulscolii_alba@
yahoo.com. Articolele se trimit în format word,
format A4, margini: stânga 2,5 cm, sus, jos şi
dreapta: 2 cm.
Articolele vor avea minimum ½ pagină şi
maximum 5 pagini, tehnoredactate cu diacriticele
limbii române (ă, î, â, ş, ţ), cu font Arial de 11, la
un rând.
Colectivul de redacţie îşi rezervă dreptul
de a face selecţia articolelor care vor fi publicate,
precum şi dreptul de a face corecturi sau
trunchieri. Răspunderea pentru cuprinsul
articolelor revine exclusiv autorilor.
Revista apare exclusiv online, pe site-ul
CCD Alba.

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA

Alba Iulia , Str. Gabriel Bethlen, nr. 7
Cod poştal 510009
Telefon 0258/826147,
Mobil 0770596430
Fax. 0258/833101
Web: www.ccdab.ro
e-mail: ccdab@yahoo.com
universulscolii_alba@yahoo.com
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