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WORKSHOP 
 

“De la studiu la publicatie” 
Intalnire cu reprezentantii revistei « Acta Endocrinologica  (Buc) » 

 

2 iulie 2015 
RAMADA PARC sala AUSTRALIA 

 

 

Agenda 
 

 

13-14  Cum se scrie un articol stiintific? 

14-1440 Cum alegem revista potrivita rezultatelor noastre? 

1440-1510 Pauza 

1510-16 Prezentarea revistei “Acta Endocrinologica” – conditii pentru autori 

16-17  Circuitul unui articol – de la trimitere catre redactie pana la publicare 

17-18  Sesiune de intrebari si raspunsuri/aplicatii practice 

 

Participanti:  Prof. Dr. Corin Badiu 

  Dr. Dana Manda, CSII 

  Dr. Andra Caragheorgheopol, CSII 

  Dr. Raluca Trifanescu, Sef de lucrari 

  Dr. Sorina Schipor, CS 
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In data de 2 iulie 2015 a fost organizat Worshopul “De la studiu la publicatie”. Intalnire cu 
reprezentantii revistei « Acta Endocrinologica  (Buc) » 
 

La acest workshop au participat reprezentanti ai echipei de management al proiectului si al echipei 

de implementare al partenerului P4 – Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon”.  

 

 

In prima parte a workshopului Prof. Dr. Corin Badiu a facut o prezentare despre cum se scrie un 

articol stiintific, cu particularizare la domeniul cercetarii biomedicale. In prezentarea sa,                        

d-nul profesor Badiu a prezentat participantilor scopul, necesitatea si rigorile publicarii unui articol 

stiintific. 
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In a doua sectiune a workshopului s-a discutat despre alegerea revistei celei mai potrivite pentru 

publicarea rezultatelor. Au fost prezentate cursantilor diferite tipuri de reviste stiintifice, de la reviste 

medicale generale la reviste specifice unor discipline medicale sau reviste axate pe publicarea 

articolelor din domenii foarte specifice. 

 

Tot in aceasta sectiune au fost prezentate notiuni legate de scientometrie – factorul de impact si 

factorul de influenta. 
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In cea de-a treia sectiune a fost prezentata revista Acta Endocrinologica (Buc), revista internationala, 

ISI, a Societatii Romane de Endocrinologie, care publica articole din domeniul endocrinologiei, 

neuroedocrinologiei, medicinei reproductive, cronobiologiei, etologiei.  

S-a prezentat structura revistei si conditiile de publicare. Participantilor le-a fost prezentat website-ul 

revistei, conditiile de publicare, sectiunile revistei, tipurile de articole acceptate spre publicare. 

 

In urmatoarea seciune Circuitul unui articol – de la trimitere catre redactie pana la publicare, prof. 

Dr. Corin Badiu si dr. Raluca Trifanescu, membri in colectivul de redactie, au prezentat participatilor 

etapele prin care trece un articol de la primirea acestuia pana la publicare. 
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In utima sectiune dr. Dana Manda, dr.  Andra Caragheorgheopol, dr. Raluca Trifanescu si dr. Sorina 

Schipor, in calitate de revieweri, au prezentat participantilor experieta personala privind criteriile de 

evaluare, punctele forte si punctele slabe ale unui articol stiintific, situatii de evitat in redactarea unui 

articol. 

 

Participantii au participat activ, au pus intrebari si au discutat probleme specifice legate de domeniul 

lor de activitate. 

 

Toate sectiunile au beneficiat de suport multi-media din partea organizatorilor ceea ce a facilitat o 

mai buna intelegere a notiunilor prezentate. 

 

In concluzie, workshopul “De la studiu la publicatie”. Intalnire cu reprezentantii revistei « Acta 
Endocrinologica  (Buc) » a venit in sprijinul membrilor grupului tinta pentru intelegerea necesitatii 

dar si rigorilor publicarii articolelor stiintifice pentru valorificarea rezultatelor obtinute in cadrul 

proiectului CERO. 

 


