
      

 

Enformation si IEEE, vă invită la workshop-ul cu tema: 

Oportunități de Publicare; Cum să îți crești șansele de publicare?  

 

Detalii eveniment 
Data:  29 martie 2023 
Interval orar desfășurare eveniment: 14:00 – 15:30 
Locație: Universitatea Politehnica din Bucuresti 
Cladirea Bibliotecii Centrale a UPB, corp A, etaj 2, sala 2.2 
Speakeri: Eszter Lukacs, Rareș Vasilică  

 
Agenda 
 
1.  Cele mai bune practici pentru obținerea unei lucrări academice publicate de IEEE 

În timpul acestei sesiuni, veți învăța cum să fiți publicat cu IEEE pentru a crește vizibilitatea și 
credibilitatea cercetării dvs. Vom împărtăși sfaturi despre: 

• Cum să organizați și să structurați un articol de înaltă calitate, 
• Selectați un jurnal IEEE sau o conferință adecvată, 

• Trimiteți lucrarea și utilizați eficient IEEE Xplore pentru a începe revizuirea literaturii 
• Navigați prin procesele de evaluare și trimitere către IEEE 
• Discutați unele dintre principalele motive pentru care lucrările sunt respinse. 

 

2. Cum să publicați Open Access cu IEEE pentru a crește expunerea și impactul cercetării dvs 
Participați la această sesiune informativă, care va trece în revistă oportunitățile pe care le au 
autorii de a spori vizibilitatea și impactul cercetării lor prin publicarea în numeroasele opțiuni de 
acces deschis disponibile de la IEEE. 
 
3. Oportunități de publicare cu o editură internațională de prestigiu (ebooks) 

● Creșterea vizibilității cercetării prin publicarea cu o editură internațională de prestigiu. 
● Cele mai bune practici în publicare cu editura Springer. 
● Cele mai bune practici în publicare cu editura CEEOL Press. 
● Avantajele publicării în regim Open Access (OA). 
● Informații despre procesul editorial. 

 
4. Creșterea șanselor de publicare în jurnale de prestigiu - MasterClass Enformation 

● Unde mi s-ar potrivi să public? Cum pot identifica jurnalul adecvat pentru profilul meu? 
● Structura de bază a unui articol științific. 
● Sfaturi de bună practică în publicare pentru doctoranzi și cadre didactice. 
● Informații practice despre procesul de peer-review. 
● Promovarea cercetării și a brandului profesional. 



      

● Ce înseamnă metricii de cercetare? 
 

5. Prezentarea platformelor de susținere a publicării academice de top 
● Integrity with Turnitin - Platforma de verificare a similitudinii. 
● Enago în colaborare cu Enformation. 

 
Acest workshop este gratuit și se adresează tuturor utilizatorilor Enformation (cadre didactice, 
cercetători, studenți, doctoranzi, masteranzi, bibliotecari etc.). 
 
Persoanele interesate să participe se pot înregistra aici:  
https://www.e-nformation.ro/events/workshop-oportunitati-de-publicare-cu-enformation-
universitatea-politehnica-din-bucuresti-29-martie-2023 
 
Un certificat de participare va fi eliberat pentru fiecare participant. 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa: 
rares.vasilica@enformation.ro. 
 
Vă așteptăm! 
Cu toată considerația, 
Echipa Enformation 
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