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5.5 – Training general in autorat stiintific

In perioada 25-26 februarie 2010, la Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca, a
avut loc cea de a opta sesiune de training general in autorat stiintific.
La aceasta sesiune au participat 80 de tineri cercetatori din domeniile stiintelor exacte.
Temele discutate in cadrul acestei sesiuni au fost structurate pe 4 module de
prezentare a bunelor practici in autoratul stiintific.

Modulul 1 - 1.1. Identificarea publicatiilor de specialitate adecvate si relevante pentru
diseminarea rezultatelor cercetarilor realizate
Modulul 1- 1.2 Modul de pregatire a unui manuscris pentru publicare. Principalele etape
ale elaborarii unei lucrari de cercetare in vederea publicarii
Modulul 1 - 1.3 Redactarea lucrarilor stiintifice
Modulul 2 - Deontologia cercetarii si publicarii rezultatelor stiintifice, Legislatia
romaneasca si europeana relevanta pentru domeniul autoratului stiintific
Modulul 3 - Procedura de “Peer review”
Modulul 4 - 4.1. Realizarea unei prezentari orale
Modulul 4 - 4.2. Design-ul posterelor stiintifice

5.6 – Training specific in autorat stiintific
In data de 26 februarie 2010, la Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca, au avut
loc doua sesiuni de training specific in autorat stiintific.
La aceste doua sesiuni au participat 80 de tineri cercetatori. Sesiunile au fost
organizate pe doua grupe de domenii majore: stiintele mediului- si stiinte economicematematica-informatica.
In cadrul acestor sesiuni de training, tinerii cercetatori au testat aplicatia Tropes Zoom.
Aceasta aplicatie permite analiza semantica a textului, in vederea identificarii datelor de
interes pentru cercetarea pe care acestia o efectueaza. Sub coordonarea formatorilor,
acestia au utilizat aplicatia pentru domeniile acestora de interes.
In cea de a doua parte a sesiunii de training specific, tinerii cercetatori au elaborat
variante draft de articole stiintifice, avand la baza date originale (din cercetari anterioare) cu
care au fost rugati in ziua precedenta sa vina. Aceasta activitate s-a desfasurat pe echipe si
dupa elaborarea lucrarilor, echipele au prezentat rezultatele. Ulterior, lucrarile au fost
discutate si evaluate in baza criteriilor peer review.

