Revista de psihologie militară
Recentele evenimente de pe scena internațională au arătat că, astăzi, mai mult decât
oricând, supremația informațională reașează sferele de influență, precum și nevoile de dezvoltare
la nivel individual și organizațional care au determinat schimbări de paradigmă în asistența
psihologică a individului și organizației.
În acest sens, este de o actualitate evidentă necesitatea unei psihologii militare dinamice,
capabilă să analizeze exhausiv fenomene și procese din sfera tuturor specialităților psihologiei ca
știință și practică, pentru a putea oferi explicații și soluții pentru riscurile, vulnerabilitățile și
amenințările cu care se confruntă personalul organizației militare.
Noile tehnologii, procesul de migrație a unei părți semnificative a vieții sociale din off în
online, procesele socio-demografice și economice care marchează evoluția societății noastre pe
termene mediu și lung, necesitatea menținerii sănătății organizaționale a structurilor noastre
militare și, ca o contrapondere, nevoia de a asigura monitorizări și evaluări pertinente asupra
personalului acestor structuri pentru a preveni și trata manifestări psiho-comportamentale
disfuncționale sunt subiecte care au determinat concentrarea atenției asociației noastre în sensul
elaborării unui vector științific prin care să putem prezenta traseele, tendințele și inovațiile din
lumea psihologiei militare.
Astfel, considerăm oportună lansarea unei reviste în care atât specialiștii din domeniul
psihologiei militare, cât și din științe și domenii socio-umane conexe își pot aduce contribuția în
sensul dezvoltării unei științe vitale pentru organizațiile militare.
Revista de psihologie militară cuprinde atât studii și cercetări menite să îmbogățească
resursele teoretice și metodologice disponibile specialiștilor, cât și recenzii ale unor cărți
inovatoare, incontestabil de valoroase pentru dezvoltarea acestei ramuri ale psihologiei.
În plus, în cuprinsul revistei am inclus o secțiune dedicată evenimentelor științifice și
culturale dedicate psihologiei militare ce urmează să se desfășoare în perioada proximă, precum
și o secțiune în care vom prezenta cele mai noi tendințe legislative, normative, procedurale și
sistemice introduse atât la nivel național, cât și internațional, prin care se lucrează în sensul
consolidării prezenței psihologiei militare în organizațiile de securitate.

Nu în ultimul rând, acest demers este orientat spre îmbunătățirea înțelegerii noastre a
caracteristicilor individuale și colective, dar și a vieții și condițiilor de muncă ale celor care, în
fiecare zi, ne apără și ne asigură libertățile, drepturile și modul de viață. Este de datoria noastră,
ca specialiști, intelectuali și camarazi, să luptăm pentru a-i recompensa pentru privațiunile,
sacrificiile și eroismul lor.
Date fiind toate aceste aspecte, avem deosebita onoare de a vă invita să participați la
această inițiativă prin depunerea unui manuscris privind o cercetare sau un studiu semnificativ pe
care l-ați realizat asupra unui subiect ce vizează elemente ale psihologiei militare.
În urma analizei comitetului nostru științific, cel mai bun articol depus va fi premiat în
cadrul Conferinței naționale militare de psihologie cu participare internațională, cu premiul
„Ștefan Odobleja” pentru cea mai valoroasă lucrare din cursul unui an.
Pentru detalii privind standardele de redactare ale manuscriselor, vă rugăm să accesați
secțiunea dedicată ghidului nostru.
Vă mulțumim!

