Standardele comunicatelor ştiinţifice publicate în culegerile conferinţelor
organizate de Şcoala doctorală

În atenţia doctoranzilor!!!
Pentru publicarea comunicatelor ştiinţifice în culegerile şi materialele conferineţelor
ştiinţifice şi a altor manifestări cu caracter ştiinţific organizate de către Şcoala doctorală Ştiinţe
penale şi drept public, comunicatele trebuie să întrunească următoarele condiţii tehnice şi de
conţinut:
1. Conţinutul articolului ştiinţific va include următoarele elemente obligatorii: rezumatul
(în limba română şi engleză sau franceză), cuvintele-cheie (în limba română şi engleză
sau franceză), introducere, metode şi materiale aplicate, rezultate obţinute şi discuţii,
concluzii, referinţe bibliografice;
2. Titlurile comunicatelor ştiinţifice, rezumatele şi referinţele trebuie să fie clare, corecte
şi complete. Autorii urmează să fie identificaţi, după nume şi prenume şi, respectiv,
calitatea de doctorand. Se va indica obligatoriu recenzentul în persoana conducătorului
de doctorat, precum şi gradul ştiinţific şi titlul ştiinţifico-didactic al acestuia. Este
obligatoriu ca comunicatul ştiinţific să fie contrasemnat de către conducătorul de
doctorat din care să rezulte că acesta corespunde exigenţelor;
3. Articolele vor fi prezentate în corespundere cu următoarele exigenţe tehnice: Volum –
de la 5 la 7 pagini, text tipărit la intervalul 1,5, cu caractere Times New Roman,
mărimea caracterelor – 14. Materialul se prezintă pe suport electronic împreună cu un
exemplar imprimat (cu contrast bun), semnat de toţi autorii;
4. Respectarea structurii referinţelor bibliografice (conform Hotărârii Comisiei de Atestare
a CNAA nr. AT03 din 23 aprilie 2009). Referinţele la sursele bibliografice se indică în
paranteze pătrate, inserate în text, de exemplu [8]. Dacă sînt citate anumite părţi ale
sursei, după indicele bibliografic se indică şi pagina, de exemplu [8, p. 231];
5. Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit în text şi vor fi de o calitate
înaltă. Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă.
Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.
În bibliografie se includ lucrările utilizate în articol.
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2018. 21 p.
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http://www.bcub.ro/articoledr.htm (vizitat 15.03.2008).
Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile.
Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar.
Articolele prezentate fără respectarea stilului şi a cerinţelor sus-menţionate vor fi
respinse.

