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 To _______________________________________________________________________, 

On behalf of the Faculty of Orthodox Theology of “1 

Decembrie 1918” University in Alba Iulia, and its 

partners for this scientific event,  

the Organizing Committee is pleased to invite you to  

the 17th International Symposium on Science, 

Theology and Arts (ISSTA 2018) 

 on the main topic 

  

THE CENTENNIAL OF THE 

ROMANIANS’ UNIFICATION 
AND TODAY’S EUROPE  

Religion and Geopolitics  

 
The symposium will be held at the Faculty of 

Orthodox Theology in Alba Iulia, on 

May, 14-15, 2018 
 

having five different sections: 
 

1. The Culmination of Romanian National Politics. 

The Unification at its Centennial 

2. Church and Nation – Identity Vocations and 

Alienations 

3. The Church and the National Project – a Christian 

”EU-ropean” Romania? 

4. UNA, Sancta, Catholica et Apostolica 

5. Mission, Nation, and Ecclesial Identity 

 

Registration 

The registration form (the name of the author, the 
email address, the title of the paper, the abstract – up to 
300 words, 4-5 keywords, and the chosen panel) must 
be submitted on the conference website 
(http://issta.ro/registration/) or sent to rev. Alin ALBU 
(alma_deian@yahoo.com) until February, 1st, 2018. 

In order to be accepted, all the abstracts will be reviewed 
by the scientific committee. 

 

 

În numele Facultății de Teologie Ortodoxă a 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi al 

partenerilor săi la acest eveniment științific, 

comitetul de organizare are plăcerea de a vă invita la 

al XVII-lea Simpozion Internațional de Ştiință, 

Teologie și Artă (ISSTA 2018) 

cu tema generală 

 

 CENTENARUL UNIRII ROMÂNILOR   
ȘI EUROPA DE AZI  

Religie și Geopolitică  

 
 

Simpozionul va avea loc la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din Alba Iulia, în perioada 

14-15 Mai 2018 
 

având cinci secțiuni: 
 

1. Apogeul politicii naționale a românilor. Unirea 

la Centenar 

2. Biserică și Națiune – vocații și alienări identitare 

3. Biserica și proiectul național – o „Românie 

(U)Europeană” creștină? 

4. UNA, Sancta, Catholica et Apostolica  

5. Misiune, națiune și identitate eclezială 

 

 

Înregistrarea 

Formularul de înscriere (numele autorului, adresa de 
email, titlul lucrării, rezumatul – cel mult 300 de 
cuvinte, 4-5 cuvinte-cheie și secțiunea aleasă) va fi trimis 
pe adresa conferinței (http://issta.ro/registration/) sau pe 
adresa de email: alma_deian@yahoo.com (pr. Alin 
ALBU), până la 1 Februarie 2018. 

În vederea acceptării, toate rezumatele vor face obiectul 
unei evaluări din partea comitetului ştiinţific. 
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Submission and Publication  

The full paper must be submitted until April, 15, 
2018 as an email attachment to one of the addresses 
below:  

- alma_deian@yahoo.com (rev. Alin ALBU) for 
panels nos. 1, 2, 3; 

- luciancolda@yahoo.de  (rev. Lucian D. COLDA), 
for panel no. 4; 

- himmihai@yahoo.com (rev. Mihai 
HIMCINSCHI), for panel no. 5. 

 
The paper must be an original work, written in 

Romanian (the abstract and keywords in English) / 
written in English by the foreign guests, having 
considerable scientific relevance, and it must not have 
been published previously elsewhere.  

For editing, MS Word with 12 Times New Roman font, 
single spacing, will be used.  

Please note that your paper should not exceed 35,000 
characters with spaces (the whole text, including abstract, 
footnotes, remarks, and references) – that is about 14-16 
pages (please see the template on 
http://issta.ro/information-for-authors/); it must include, at 
the beginning, your name and affiliation, the English 
abstract, and 4-5 keywords.  

Please attach also a short presentation of yourself 
which has to include your scientific and academic titles 
and ranks, a relevant work published recently, and your e-
mail.  

We also recommend you to include a running title of 
maximum 70 characters (including spaces) for creating the 
headers. Papers containing ancient Greek, Hebrew or 
Slavonic characters must be accompanied by the used 
fonts.  

Further details on editing can be found on the 
conference website (http://issta.ro/information-for-
authors/) – please see ”Guidelines & Requirements” and 
”Template”. 

 
 The conference proceedings will be published as 

thematic volumes by several indexed Publishing 
Houses, according to the above requirements.  

 Subsequently, a selection of the presented papers will 
be published as extended works in English in the 
European Journal of Science and Theology (indexed in 
ERIH Plus, Scopus, EBSCO, etc.) and in the International 
Journal of Orthodox Theology (indexed in ERIH Plus, 
ATLA RDB, etc.). The selected studies must be 
prepared according to the rules, procedures, terms and 
conditions for publication of EJST (available at the 
journal website: 
http://www.ejst.tuiasi.ro/instructions.htm) and IJOT 
(http://orthodox-
theology.com/media/PDF/Call%20for%20Papers/ijot-
guidelines.pdf) 

 In order to improve your work, it is also possible to be 
asked by the EJST and IJOT editors to review some 
parts of your paper. 
 

Working languages 

The working languages of the Symposium are 
Romanian and English (translation in Italian, French and 
German can also be provided – please notify the 
organizers of this request before the conference). 

Expedierea textelor şi publicarea 

Textul final trebuie trimis până la 15 Aprilie 2018 ca 
ataşament la una din adresele de mai jos: 

- alma_deian@yahoo.com (pr. Alin ALBU) pentru 
panelurile nr. 1, 2, 3; 

- luciancolda@yahoo.de  (pr. Lucian D. COLDA), 
pentru panelul nr. 4; 

- himmihai@yahoo.com (pr. Mihai HIMCINSCHI), 
pentru panelul nr. 5. 

 
 
Textul trebuie să fie o lucrare originală, relevantă, redactat 

în limba română (rezumatul și cuvintele-cheie în limba 
engleză), respectiv redactat integral în limba engleză de către 
aplicanții străini, şi să nu fi fost publicat în altă parte.  

 

Pentru editare, se vor utiliza caractere MS Word, 12 
Times New Roman, spaţiere simplă.  

Studiul nu trebuie să depăşească 35000 de caractere cu 
spații (textul integral, inclusiv rezumatul, notele de subsol 
şi bibliografia finală) – adică aprox. 14-16 pagini (a se 
vedea formatul / șablonul pe http://issta.ro/information-
for-authors/); studiul va conține la început numele şi 
afilierea instituţională, rezumatul (doar în limba engleză) 
şi 4-5 cuvinte-cheie.  

Vă rugăm să adăugaţi o scurtă prezentare a 
dumneavoastră, care să includă titlurile academice şi 
ştiinţifice, o lucrare semnificativă din ultimii ani şi adresa 
de email.  

În vederea alcătuirii colontitlurilor, vă recomandăm să 
adăugaţi o variantă scurtă a titlului (maxim 70 de 
caractere). Studiile care conţin şi caractere în limbile 
greacă, ebraică, slavonă etc. vor fi însoţite de fişierele cu 
fonturile întrebuinţate.  

Mai multe detalii despre normele de editare sunt 
disponibile pe site-ul conferinței 
(http://issta.ro/information-for-authors/) – a se vedea 
„Ghid & Cerințe” și „Șablon”.  

 
 Materialele conferinţei vor fi publicate ca volume 

tematice la edituri indexate de prestigiu, în 
conformitate cu cerințele enunțate mai sus. 

 Ulterior, o selecţie a lucrărilor va fi publicată în limba 
engleză în revista European Journal of Science and 
Theology (indexată în ERIH Plus, Scopus, EBSCO etc.) și 
în revista International Journal of Orthodox Theology 
(indexată in ERIH Plus, ATLA RDB etc.). Studiile 
selectate se vor supune regulilor, procedurilor, 
termenelor și condițiilor de publicare ale EJST 
(disponibile pe pagina web: 
http://www.ejst.tuiasi.ro/instructions.htm) și ale IJOT 
(http://orthodox-
theology.com/media/PDF/Call%20for%20Papers/ijot-
guidelines.pdf) 

 
 În vederea îmbunătăţirii textelor este posibil ca editorii 

EJST și IJOT să vă recomande să modificaţi unele părţi 
din cercetarea dumneavoastră. 
 

Limbile de lucru 

Limbile de lucru ale simpozionului sunt Româna şi 
Engleza (pot fi folosite şi alte limbi, ca italiana, franceza, 
germana, pentru care organizatorii vor asigura traducerea 
la solicitarea în prealabil a aplicanților). 

http://www.issta.ro/
mailto:alma_deian@yahoo.com
mailto:luciancolda@yahoo.de
mailto:himmihai@yahoo.com
http://issta.ro/information-for-authors/
http://issta.ro/information-for-authors/
http://issta.ro/information-for-authors/
http://www.ejst.tuiasi.ro/instructions.htm
http://orthodox-theology.com/media/PDF/Call%20for%20Papers/ijot-guidelines.pdf
http://orthodox-theology.com/media/PDF/Call%20for%20Papers/ijot-guidelines.pdf
http://orthodox-theology.com/media/PDF/Call%20for%20Papers/ijot-guidelines.pdf
mailto:alma_deian@yahoo.com
mailto:luciancolda@yahoo.de
mailto:himmihai@yahoo.com
http://issta.ro/information-for-authors/
http://issta.ro/information-for-authors/
http://issta.ro/information-for-authors/
http://www.ejst.tuiasi.ro/instructions.htm
http://orthodox-theology.com/media/PDF/Call%20for%20Papers/ijot-guidelines.pdf
http://orthodox-theology.com/media/PDF/Call%20for%20Papers/ijot-guidelines.pdf
http://orthodox-theology.com/media/PDF/Call%20for%20Papers/ijot-guidelines.pdf


 

www.issta.ro            ISSTA 2018  Pagina 3 din 3 

Meals & accommodation 

Expenses for accommodation, meals, reception and 
coffee breaks, as well as for the conference pack and 
proceedings, will be covered by the participation fees. 
Likewise, participants can arrange the accommodation and 
other services on their own. 

 

Participation Fees 

   The participants are asked to pay the fee of 50 EURO 
in the following account of the ”1 Decembrie 1918” 
University in Alba Iulia [VAT number 5665935]:  

  
• EURO: TRANSILVANIA SA Bank: IBAN: 
RO37BTRLEURCRT0006338302 [SWIFT code: 
BTRLR022]. 

 

Hoping you can find enough time to fit this scientific 
meeting into your agenda for May 2018, we look forward 
to your registration. 

 
On behalf of te Organizing Committee, 

Serviciile de masă şi cazare 

Cheltuielile de cazare, masă, transport local și editare 
a volumelor vor fi suportate din taxa de participare.  

De asemenea, participanţii pot să-şi organizeze pe 
cont propriu serviciile de cazare şi masă. 

 

 

Taxa de participare 

Participanții sunt rugaţi să achite taxa de 50 EURO  în 
următorul cont al Universităţii „1 Decembrie 1918”, Alba 
Iulia [CIF:  5665935]:  

  
• EURO: TRANSILVANIA SA Bank: IBAN: 
RO37BTRLEURCRT0006338302 [SWIFT code: 
BTRLR022]. 

 

În speranţa că veţi găsi suficient timp în luna Mai 2018 
pentru a cuprinde acest eveniment ştiinţific în agenda 
proprie, aşteptăm confirmarea dumneavoastră. 

 
În numele Comitetului de organizare, 

             

 

 

 

  

       Rev. Mihai HIMCINSCHI                                                              Rev. Alin ALBU 

 

 

            dean of the faculty                                                                  director of ISSTA 2018 
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