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De ce publicăm?
A.
- Obligaţii instituţionale
- Obligaţii legate de carieră,
afirmare profesională
- Obligații contractuale
- Recompense
- Recunoaştere şi evidenţierea
calităţilor personale
B.
- Diseminarea rezultatelor cercetării
- Dezvoltarea științei

Ce publicăm?
Studii: - inovative
- confirmative

Ce trebuie să conțină o lucrare:
• informaţii noi, validate şi relevante
• rezultate valabile, originale, integrate în context
• probleme rezolvate sau propuse spre rezolvare
• contribuţii semnificative pentru progresul unei teme

Înainte de a vă gândi la scrierea lucrării și la alegerea revistei, este important
să înțelegeți foarte bine cercetarea și să decideți care este mesajul pe care
vreți să îl transmiteți

Tipuri de lucrări
Research article
Review (= Survey paper) – sinteză a cunoștințelor privind o anumită temă
Letter to editor (LTE sau LTTE) – de obicei o critică la adresa unei lucrări
publicate în cadrul revistei (cu posibilitatea de răspuns din partea
autorului)
Case studies – raportări ale unor cazuri de interes
(medicale dar nu numai)
Data paper

Unde publicăm? – Selectarea revistei
- auditoriul pe care îl dorim pentru lucrarea noastră
- titlul revistei – scopul și țelurile revistei (Journal Aims and Scope)
- factorul de impact și alți indici care cuantifică valoarea revistei (AIS, JCR ...)
- nu vă uitați doar la IF – dacă revista nu este citită în comunitatea
din care faceți parte, nu va fi citată (și de fapt are puține șanse să fie
acceptată)
- nu vă fie frică să țintiți sus
- open access
- editorii și bordul editorial
- timpul până la publicare

Manuscrisul
Autorii
1. au contribuții substanțiale la conceperea cercetării, sau obținerea datelor
sau analiza și interpretarea datelor;
2. scrierea sau revizuirea semnificativă din punct de devere al conținutului;
3. aprobarea versiunii finale trimise spre publicare.
Obținerea finanțării, colectarea materialului sau a datelor și supravegherea
grupului de cercetare nu sunt, per se, suficiente pentru justificarea
statutului de autor.
Aceste contribuții trebuie menționate la secțiunea Mulțumiri
(Acknowledgements) - și persoanele respective trebuie să știe acest lucru

http://publicationethics.org/files/2003pdf12_0.pdf

Ordinea autorilor
- contribuția autorilor sau ordine alfabetică
Autor corespondent (indiferent de poziție) –
autorul care menține legătura cu editorii, se
ocupă de revizii și ale cărui date de contact vor
fi incluse în lucrare
(văzută uneori ca poziție strict administrativă)
Prim autor – cea mai căutată poziție - citări
Ultim autor – de obicei cercetătorul senior,
conducătorul grupului, care a lansat ideea și a
planificat cercetarea (considerată uneori mai
mult onorifică)
Numărul autorilor

Gift authors vs. Ghost authors

Contribuția autorilor – autorii trebuie să descrie în mod explicit contribuția fiecăruia

Structura lucrărilor științifice
Titlu

AIMRAD

Autori (și afilierea acestora)
Rezumat
Cuvinte cheie
Introducere

General

Material și metode
Rezultate

Particular

Discuții
Concluzii
Mulțumiri
Bibliografie

General

Planificarea scrierii
Author Guidelines
- scopul și obiectivele revistei
- limitări privind numărul de pagini
- structura lucrării
- detalii tehnice
- accesibilitatea datelor

Strategii de scriere a lucrărilor:
-Material și metode, Rezultate, Discuții (Concluzii), Introducere
vs.
- Concluzii, Discuții, Rezultate, Material și metode, Introducere = ”Writing backwards”

Titlul
• Cea mai vizibilă parte a lucrării, care va fi citită de cele mai multe persoane!
Structură:
• Afirmație – rezultat: Razele de lună denivelează șinele de tren
• Afirmație – obiectiv: Efectul razelor de lună asupra șinelor de tren
• Întrebare: Au efect razele de lună asupra șinelor de tren?
• Jocuri de cuvinte sau gaguri: Glasul roților de tren. Razele de lună denivelează șinele
de tren

- lungimea ideală - aprox. 15 cuvinte (poate fi limitată de unele reviste)
- cuvintele-cheie principale
- punctuație – împărțire între mesajul principal și subtitlu
- Ex. Bicarbonatul de sodiu reduce ridurile. Implicații pentru industria
cosmetică
- păstrați un titlu general, cu implicații mai largi, fără conotații limitate (zonă
geografică, țară, specie)
- nu folosiți abrevieri (indiferent cât de cunoscute)

Rezumatul (Abstract)
Este accesibil pentru oricine.
Recenzorii iau decizia de a recenza lucrarea
pe baza lui.
Uneori citările sunt bazate exclusiv pe el.
Se scrie ultimul!
Trebuie să includă:
- mesajul principal al lucrării
- principalele materiale și metode
- contextul cercetării
- importanța și implicațiile cercetării

-rezumate cu structură predefinită
-rezumate grafice
(adesea optional, uneori obligatoriu)

Nu trebuie să includă:
- nimic din ceea ce nu apare în lucrare
- prea multe detalii (ideal nu trebuie să conțină rezultate numerice)
- abrevieri
Utilizați ultima frază pentru a transmite mesajul principal!

Cuvintele cheie (Keywords)
Cuvintele cheie sunt utilizate de cititori
pentru a vă descoperi lucrarea.
Șansele ca lucrarea să fie găsită prin
motoarele de căutare cresc dacă ele sunt
utilizate strategic pe parcursul lucrării.
Cuvintele cheie trebuie să fie incluse în
titlu (parțial) și rezumat, și să se
regăsească și în text (eventual și ca
sinonime).

Atenție! Suprautilizarea cuvintelor cheie (repetarea exagerată și forțată) are efect
opus – motoarele de căutare nu includ lucrări care aglomerează cuvintele cheie.

Introducere (Introduction)
- se scrie după ce există celelalte secțiuni ale lucrării
- trebuie ”condusă” spre motivația și justificarea temei abordate
- primul(ele) paragraf(e) sunt generale, după care ele devin mai specifice
- trebuie să includă definirea golului pe care cercetarea (concluzia cercetării) îl umple
(”define the gap”) – referințe bibliografice
- ultimul paragraf cuprinde prezentarea scopului cercetării și a ipotezelor care au fost
testate (sau întrebările la care se răspunde)
Structura introducerii
A. Background
1. Currently-Accepted General Statements
2. Available Supporting Data
B. Gap
C. Your Plan of Attack

Material și metode (Material and methods)

Se răspunde succint la întrebările:
1. Unde?
2. Când?
3. Cu ce?
4. Cum?

.... s-a lucrat.

- prezentarea detaliată a modului de obținere a datelor și analiză a lor
REPETABILITATEA (?) REZULTATELOR

- poate fi utilă prezentarea variabilelor urmărite (de răspuns și explicative)

Rezultate (Results)
-se selectează setul de rezultate RELEVANTE pentru transmiterea mesajului
(prezentarea concluziei)
- se raporteză raportează informaţii originale
- nu se includ date brute
- sinteze statistice descriptive şi inferenţiale
- tabele şi grafice optim concepute
- teste şi decizii asupra ipotezelor (raportarea rezultatelor statistice se face
ținând cont de cerințele revistei). Se raportează doar nivelul de semnificație
pentru rezultatele semnificative
- alte prelucrări, analize şi modele adecvate temei
- nu se includ discuții și interpretări!

Figuri și tabele
- fluidifică lucrarea și scurtează textul
- figurile sunt utile pentru comunicarea tendințelor generale,
permițînd comparații generale între un număr relativ mic de
elemente
- tabelele se utilizează pentru a raporta valori exacte care permit
comparații între elemente numeroase
- nu exagerați cu numărul lor (unele pot fi trecute la materiale
suplimentare)
- evitați redundanța
- trebuie să fie de sine stătătoare – titlurile să fie suficient de
explicative
- grafice color – de obicei contra cost
- respectați cerințele revistei de formatare a figurilor
- în procesul de submitere graficele se încarcă separat

Discuții (Discussion)
- concluzii privitoare la ipotezele avansate în cadrul studiului
- compararea rezultatelor proprii cu cele din alte surse sau studii
- identificarea de erori, probleme legate de tehnici, aspecte critice
- speculaţii cu privire la semnificaţiile mai largi ale concluziilor
- explicaţii asupra fenomenelor sau proceselor constatate
- identificarea etapelor viitoare sau prefigurarea continuării studiului
- sugestii pentru îmbunătăţirea metodelor şi a tehnicilor.

Concluzii (Conclusions)

Bibliografie (References)
- corespondență între citările din text și lista bibliografică
- lucrări relavante pentru tema abordată
- lucrări recente (deși anul publicării nu trebuie să fie neapărat criteriu pentru citare
- lucrări publicate în reviste de calitate
- numărul mediu de lucrări este de aproximativ 50 (dacă aveți mai puține nu forțați
citări)
- introduceți lucrările pe măsură ce scrieți lucrarea și ajustați ulterior
- puteți utiliza softuri de gestionare a bibliografiei (EndNote, Mendeley, Zotero)
- formatați bibliografia (și citările din text) conform cerințelor revistei (dacă revista
cere să fie formatată la submitere)

Aspecte stilistice și gramaticale
- dacă este permis se utilizează subtitluri (impact vizual mai mare, posibilitate de a selecta
secțiunile de interes)
- paragrafe scurte – sunt reținute mai bine – importante propozițiile de deschidere și
încheiere
- lucrările științifice NU SUNT lucrări literare - stilul este clar, concis, precis și non-ambiguu
- lucrările științifice transmit informații,
nu emoții – evitați epitete, metafore sau
alte figuri de stil
- lucrarea trebuie să conducă spre
concluzie(i), fără divagații sau idei conexe
”Think like a reader and keep it simple”.

Analizați lucrări bune - glosar

- renunțați la cuvinte și construcții lexicale inutile, de introducere a rezultatelor
Ex. După cum se vede din figura 1, rezultatele noastre arată că ...
- evitați utilizarea cuvintelor fără limite exacte. Ex. termen lung, termen scurt,
foarte, puțin, aproximativ, aproape
- definiți cuvintele utilizate atunci când pot exista confuzii
- fiți consecvenți în utilizarea termenilor și a abrevierilor

Utilizarea verbelor
- utilizați forma activă (nu pasivul sau reflexivul)
- folosiți persoana I pentru a raporta rezultatele și a le discuta
- folosiți timpul prezent pentru a exprima generalități
- folosiți timpul trecut pentru raportarea rezultatelor proprii și ale altor
autori
- la discuții, utilizarea timpului face diferența între interpretarea
rezultatelor – dacă se utilizează prezentul se consideră posibilitatea
generalizării
- cereți o corectură a manuscrisului de la un vorbitor nativ (de preferință
din același domeniu), sau apelați la servicii de specialitate

Corectura finală
Poate să ia mai mult timp decât ne-am aștepta, dar este indispensabilă pentru a
crește șansele lucrării de a fi acceptată.
Trebuie să verificați:
- eventuale greșeli scăpate (de ortografie, de
gramatică, de logică)
- să nu aveți construcții sau fraze inutile sau
redundante
- să fie explicați termenii și abrevierile (la prima
utilizare)
- cuvintele cheie să fie răspândite în text în
puncte cheie: ex. subtitluri
- concordanța bibliografiei.
Asigurați-vă că ați răspuns la întrebările de la
sfârșitul introducerii (sau că ați testat și
interpretat toate ipotezele) și că mesajul vostru
este clar.

Rugați cel puțin un coleg să vă recenzeze articolul!

Cover letter
Scrisoare adresată, în mod ideal nominal, editorului (șef).
Este scurtă (mai scurtă decât rezumatul) și concisă, într-un limbaj mai puțin tehnic.
Ce trebuie să conțină:
- de ce lucrarea este importantă și relevantă pentru revistă
- care sunt principalele rezultate obținute și implicațiile acestora
- declarația că lucrarea nu a fost publicată (integral sau parțial, altfel decât ca rezumat în
volum de conferință) și nu se află în proces de evaluare de către o altă revistă
- declarația că nu există conflict de interese
- declarația că toți autorii au acceptat forma finală a manuscrisului
- lista recenzorilor propuși și (dacă este cazul, a celor care nu sunt preferați, cu motivare)
- orice altă informație relevantă legată de manuscris

Submiterea lucrării
- platforme electronice (Editorial Manager, ScholarOne Manuscripts)
- informații despre autori și despre lucrare
- recenzori preferați și eventuali recenzori care nu sunt preferați (editorul nu
trebuie să țină neapărat seama de sugestiile autorului corespondent. Ca
recenzori alegeți nume importante în domeniu)

Etapele parcurse de lucrare după submitere
Peer-review
- single blinded
- double blinded

Getting Published. British Ecological Society, 2018

Gestionarea recenziilor
Decizii posibile:
Accepted
Minor revision
Major revision
Resubmission needed
Rejected – posibil cu sugerarea unei alte reviste

Răspunsul la recenzii se include în noua
Cover Letter, dar și în formularul on-line
• Începeți prin a muțumi editorului(ilor) și recenzorilor.
• Faceți mai întâi modificările minore, cum sunt cele de ortografie, gramatică,
inconsecvențele – acestea sunt adesea cele mai numeroase și cel mai ușor de corectat.
• Dacă nu sunteți de acord cu unele comentarii, aduceți argumente împotrivă.
• Dacă sugestiile recenzorilor (unele) depășesc scopul lucrării, explicați asta editorului
• Dacă aveți limită de cuvinte, ea trebuie respectată și după operarea modificărilor – nu
adăugați text, modificați.
• Răspundeți punctiform la TOATE comentariile (inclusiv la cele la care nu aveți de făcut
nimic).
• Fiți politicoși în răspunsuri!

Gestionarea respingerii manuscrisului
“Rejection is the rule”
“Don’t take rejections as personal failure. If you never get rejected, this means
you are not aiming high enough”
- Luca Borger, Swansea University, UK
Associate Editor, Journal of Animal Ecology

Cel mai adesea este rapidă, fără ca
lucrarea să intre în procesul de recenzie
(peer review) – de către editor
Motive:
- nu se încadrează în scopul și obiectivele
revistei
- nu se ridică la standardele revistei
Dreptul de apel

Acceptarea lucrării

După acceptarea lucrării:
- aproximativ după o săptămână va fi postată on-line, ne-editată, dar citabilă
ca ”Accepted article” sau ”Just-In”
- lucrarea va fi editată
- versiunea editată (proof) va fi primită spre verificare. În acest moment se
acceptă doar modificări minore, în general legate de editare
- după submiterea versiunii finale, nu mai sunt posibile modificări decât ca
errată (care are statut de publicație separată)
- versiunea finală este publicată elecronic ca ”Early View” sau ”Online first”
- în cele din urmă lucrarea va fi inclusă într-un număr și va primi paginație

- aveți grijă la respectarea obligațiilor legate de copyright!

Principiile etice
Etica cercetării
- permise
- Comisii de Etica
- licențe software-uri

Etica publicării
- plagiat
- autoplagiat
- salami publishing
- contribuția autorilor
- copyright
- furtul datelor

TAKE HOME MESSAGES:
Nu disperați!
Perseverați!
Învațați din critici!
Nu submiteți manuscrise nefinisate!
Citiți și analizați lucrări bune din domeniu.
Țintiți sus dar cu discernământ!
Fiți etici!

