PROGRAM
08.30-09.30 Festivitatea de deschidere
09.30-11.20 Dezbateri pe secţiuni
11.20-11.30 Pauză de cafea
11.30-13.00 Dezbateri pe secţiuni
13.00-14.00 Pauză de prânz (coktail)
14.00-15.50 Dezbateri pe secţiuni
15.50-16.00 Pauză de cafea
16.00-17.00 Dezbateri pe secţiuni şi
festivitatea de înmânarea a diplomelor de participare
17.00-22.00 Coktail.
SECŢIUNI
1. Evaluarea psihologică a resursei umane din
organizaţia militară pentru activităţile specifice
transporturilor, muncii şi serviciilor
2. Evaluarea psihologică a resursei umane din
organizaţia militară pentru activităţile specifice
structurilor de apărare şi securitate naţională
3. Consilierea psihologică şi psihoterapia în
organizaţia militară

CONDIŢII DE PARTICIPARE

TALON DE PARTICIPARE

O persoană poate participa cu maximum 2 lucrări.
Autorii trebuie să trimită talonul de participare
şi lucrarea, cu respectarea condiţiilor specificate.
Lucrările selectate vor fi publicate într-un
volum cu cod ISBN.
Taxa de participare este de 80 RON şi se achită de
către fiecare participant la simpozion, indiferent dacă
participă cu sau fără lucrare. Taxa include: mapă (pliant
cu programul simpozionului şi titlurile lucrărilor
prezentate, pix şi ecuson), 2 coffe-break, coktail-ul.
Taxa pentru achiziţionarea volumului cu
lucrări este de 40 RON.
Ambele taxe se vor achita prin virament bancar
la banca B.C.R. (sucursala Sector 5), în contul
IBAN:
RO12RNCB
0076010563840001
cu specificaţia ,,pentru Psihomil” şi numele
participantului.
O copie xerox/scanată/fotografiată cu aparat foto
digital după chitanţă va fi trimisă prin poşta militară sau
e-mail, la adresele de corespondenţă.

(la e-mail: psihomil_2011@mapn.ro, se completează de
către toţi participanţii, atât cu lucrări, cât şi ca audienţi)

TERMENE LIMITĂ

Pentru Simpozionul Naţional de Psihologie Militară
Aplicată „PSIHOMIL VIII”,
cu tema
„CALITATEA ACTULUI PSIHOLOGIC –
CONDIŢIE A EFICIENŢEI RESURSEI UMANE
ÎN ORGANIZAŢIA MILITARĂ”,
Bucureşti, 09 iunie 2011

NUME___________ PRENUME ___________
GRAD/TITLU ŞTIINŢIFIC_______________
INSTITUŢIA ___________________________
_______________________________________
TELEFON _____________________________
CUMPĂR VOLUM

DA

TITLUL LUCRĂRII _____________________
_______________________________________

25.04.2011 – data limită până la care se primesc
lucrările, taloanele de participare şi se achită taxele
de participare.

_______________________________________
AUTORI _______________________________
_______________________________________

ORGANIZARE

_______________________________________

Direcţia personal şi mobilizare din Statul Major
General, prin structurile de specialitate, pune la
dispoziţie
echipamentele
pentru
prezentări
multimedia.
Cheltuielile de cazare şi hrănire se suportă de
către participanţi.

SECŢIUNEA ___________________________



Direcţia personal şi mobilizare din Statul
Major General, prin structurile de psihologie,
organizează în data de 09 iunie 2011, a opta ediţie a
Simpozionului Naţional de Psihologie Militară
Aplicată, „PSIHOMIL VIII”, în Bucureşti, la Cercul
Militar Naţional.
Participarea la simpozion va fi creditată de
Colegiul Psihologilor din România.

CORESPONDENŢĂ
Pentru Simpozionul Naţional de Psihologie
Militară Aplicată „PSIHOMIL VIII”:
Adresă de e-mail: psihomil_2011@mapn.ro
Adresă poştă militară: UM 02500 Bucureşti
Persoane de contact:
Mr.psih. Gîdea George, STAR 1001734; Tel.
021/4104040 – int. 1001734
Psih.drd. Georgescu Ana Maria, STAR 1021203;
Tel. 021/4117586.
NOTĂ PENTRU AUTOR
Lucrarea va fi trimisă într-un fişier cu
extensia ,,doc”, intitulat ,,Numele şi prenumele
primului autor nr.lucrare.doc” (exemplu: ,,Popescu
Vlad 1.doc”), de preferat la adresa de e-mail:
psihomil_2011@mapn.ro ca attachment, sau pe
suport magnetic, prin poşta militară, la adresa de
corespondenţă.
Publicarea lucrărilor susţinute în cadrul
manifestării ştiinţifice este condiţionată de
respectarea termenului de expediere a lucrărilor
(25.04.2011), a condiţiilor de redactare şi de
trimitere a acestora, precum şi de achitarea
contravalorii taxei de participare. Autorii vor
respecta cerinţele privind conţinutul documentelor
care pot fi date publicităţii.
Creditele se acordă pe specialităţi, în
funcţie de conţinutul lucrării şi secţiunea pentru
care s-a înscris autorul sau se încadrează
lucrarea.
Acordarea de credite este condiţionată de
participare, pentru audienţi, şi de susţinerea
lucrărilor, pentru participanţii cu lucrare.

Condiţii de tehnoredactare:
- editor de text Word;
- font „Times New Roman”, folosind diacritice
româneşti, la un rând;
- număr maxim de pagini 10;
- setarea paginilor: format A5, margine stânga 20mm,
margine dreapta 20mm, sus 20mm, jos 20mm;
- lucrarea va fi structurată astfel:
două rânduri libere;
titlul lucrării, având următorul format: size 11, style
„Bold”, centrat;
două rânduri libere;
prenumele şi numele autorului/autorilor (dacă sunt mai
mulţi autori fiecare va fi scris pe câte un rând), centrat,
având inserată nota de subsol ce conţine profesia şi
U.M./Instituţia la care lucrează (Insert → Reference →
Footnote, ca simbol folosiţi * pentru primul autor, ** pentru
al doilea etc.);
două rânduri libere;
rezumatul lucrării, de maximum 5 fraze, cu size 8,
style „Italic”, „Justify”;
două rânduri libere;
lucrarea propriu-zisă, având următorul format: size 9,
„Justify”;
un rând liber, urmat de titlul „BIBLIOGRAFIE”, un
rând liber, bibliografia în care lucrările vor fi consemnate
în ordine alfabetică şi numerotate cu cifre arabe;
- numerotarea capitolelor se va face cu cifre romane, iar a
paragrafelor, cu cifre arabe;
- titlurile capitolelor vor fi scrise cu majuscule;
- pentru sublinieri în textul lucrării se va utiliza acelaşi
tip de caractere, style „Italic”;
- alineatele, inclusiv titlurile paragrafelor, vor începe de
la distanţa de 1,25 cm faţă de setarea din stânga paginii
(Format → Paragraf);
- între rândul de text şi titlul capitolului sau al
paragrafului, ca şi între titlul capitolului sau al
paragrafului şi primul rând de text care urmează, se va
lăsa câte un rând liber;
- trimiterile la bibliografie sau la relaţii se înscriu între
paranteze drepte, respectiv între paranteze rotunde;
- paginile nu se numerotează.

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
STATUL MAJOR GENERAL

Direcţia personal şi mobilizare
din cadrul Statului Major General,
vă invită la a opta ediţie a
Simpozionului Naţional de Psihologie Militară Aplicată
„PSIHOMIL”,

cu tema:
„CALITATEA ACTULUI PSIHOLOGIC –
CONDIŢIE A EFICIENŢEI RESURSEI
UMANE ÎN ORGANIZAŢIA MILITARĂ”

e-mail: psihomil_2011@mapn.ro
BUCUREŞTI, 09 iunie 2011

