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GHIDUL DE EVALUARE AL VOLUMELOR EDITURII SCIENTIA

Referentul de specialitate întocmește referatul de evaluare ținând cont de valoarea științifică a
manuscrisului și formulează propunere univocă cu privire la publicarea lui.
În referatul de evaluare referentul prezintă o opinie de ansamblu privind manuscrisul, indicând –
dacă este cazul – părțile incomplete, incorecte, cele de revizuit etc., formulând părerea și din
punctul de vedere al limbajului profesional, al terminologiei folosite de către autor. Corectura
lingvistică cade sub atribuția Editurii, referentul trebuie numai să indice problemele legate de
redactarea lingvistică, limbajul, respectiv terminologia adecvată/inadecvată al manuscrisului.
Părerea formulată de referent trebuie să fie clară:


manuscrisul poate fi publicat în forma depusă;



se propun anumite modificări înainte de publicare;



nu se recomandă publicarea în această formă.

În toate cele trei cazuri este necesară justificare. În cel de-al doilea caz referentul trebuie să
descrie în mod detailat modificările pe care le consideră necesare pentru publicare, iar în al treilea
caz se solicită o argumentare temeinică cu referiri precise la părțile cu problemele profesionale
majore, documentate cu citate din manuscris.
Stimați evaluatori! Vă rugăm, să întocmiți referatul ținând cont de criteriile profesionale și
argumentarea Dvs. să se refere exclusiv la manuscrisul de evaluat.
Constituie criterii de bază: (1.) autorul își atinge sau nu scopul propus în lucrare, (2.) manuscrisul
corespunde sau nu standardelor profesionale și de publicare în domeniului științei în cauză.
Atragem atenția că din punctul de vedere al evaluării profesionale sunt irelevante alte merite
personale (popularitatea, calitatea morală etc.) dobândite în prealabil de către autor, sau
actualitatea politică a lucrării.

Vă rugăm să sintetizați părerea în cel puțin 25–30 de rânduri în final, și să trimiteți referatul de
evaluare în formă electronică la adresa Editurii.
Pentru pregătirea referatului de evaluare este la dispoziție maximum o lună.
Editura va trimite referatul autorului prin e-mail.
Autorul este obligat să ia în considerare recomandările referentului și să finalizeze manuscrisul
ținând cont de acestea. Autorul poate contesta modificările propuse de referent, Editura însă poate
refuza publicarea, dacă din punct de vedere profesional nu se ajunge la consens cu autorul.
Modificările introduse pe baza referatului de evaluare vor fi verificate de către referent.
Editorul încheie un contract cu referentul de specialitate.
Informații necesare pentru contract:






Numele, prenume
Cod numeric personal
Adresa
Seria și nr. actului de identitate/ pașaport, locul și data emiterii
Adresa de e-mail asociată contului PayPal

Vă rugăm să trimiteți datele de mai sus Editurii. Onorariul va fi achitat de Editură după
verificarea manuscrisului privind rectificările propuse de Dvs.
Numele referentului de specialitate, localitatea și apartenența instituțională vor fi indicate în
publicație.
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