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5.5 – Training general in autorat stiintific

In perioada 26-27 noiembrie 2009, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
a avut loc cea de a sasea sesiune de training general in autorat stiintific.
La aceasta sesiune au participat 120 de tineri cercetatori din domeniile istorie, filologie
si contabilitate.
Temele discutate in cadrul acestei sesiuni au fost structurate pe 5 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
Modulul 5 - Analiza automata a discursului stiintific

5.6 – Training specific in autorat stiintific

In data de 27 noiembrie 2009, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, au
avut loc doua sesiuni de training specific in autorat stiintific.
La aceste doua sesiuni au participat 110 tineri cercetatori. Sesiunile au fost organizate
pe doua grupe de domenii majore: filologie-istorie si contabilitate.
In cadrul acestor sesiuni de training, s-au format grupe, iar tinerii cercetatori au
elaborat articole stiintifice sub forma unor variante draft, pe care le-au prezentat ulterior
colegilor. Colegii au evaluat lucrarile in baza criteriilor peer review, iar sesiunile s-au incheiat
cu recomandarile formatorilor privind modalitatea de a scrie un articol stiintific.

