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DUMNEAVOASTRĂ? 
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Scopul cursului: 

formarea, dezvoltarea și integrarea abilităţilor  
necesare elaborării, (auto)evaluării şi  

publicării/prezentării unor materiale ştiinţifice  
pentru tinerii implicați în activitatea de  

cercetare 

 
Abilități: 

-  Științifice 

-  Lingvistice 

-  Structurale  
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Reguli de comunicare: 

SALUTUL   cel care intră în încăpere 
   bărbatul 
   persoana mai tânără 
   ierarhic 

 
MESAJUL   confirmare de primire 

    formală = administrativă 
    informală = prieteni/colegi 

MAILUL   confirmare de primire 
    formulă de adresare 
    propoziție 
    semnătură 
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Obiectivele generale: 

- elaborarea de strategii (cu scopul de a veni în  
întâmpinarea cerințelor din partea beneficiarilor:  editorilor 
și referenților, supervizorilor, managerilor  etc., audienței, 
cititorilor) 

- dezvoltarea subiectului (cu scopul de a elabora  un 
articol de cercetare convingător și competitiv,  într-o 
anumită disciplină sau domeniu de cercetare) 

- utilizarea limbajului adecvat (pentru dezvolta  tehnici 
clare de comunicare eficientă cu  cititorii/audiența, în 
limba română sau într-o limba  străină) 
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Obiective specifice: 

- importanţa materialelor ştiinţifice în contextul  

comunicării şi publicării  rezultatelor cercetării  ştiinţifice 

- motivaţia elaborării materialelor ştiinţifice 

- condiţiile necesare pentru comunicare sau/şi  

publicare 
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? 

- Necesitatea de a comunica şi scrie! 
- Cum ne documentăm? 
- Ce comunicăm, ce scriem? (tipuri de materiale ştiinţifice) 
- Cum comunicăm? 
- De ce scriem? 
- De ce, ce, când, unde publicăm? 
-  Structurarea şi organizarea materialului ştiinţific 
-  Limbaj şi stil 
-  Procesul de evaluare şi comunicare/publicare 
- Ce se întâmplă după publicare? 
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În lumea academică 

- NU EXISTĂ CINE NU PUBLICĂ! 
- Documentare 1-2 luni ANTERIOR alegerii temei? 
-  Premize/rezultate parțiale/rezultate finale 
-  Poster/CO/articol? 
- Doctorat/carieră academică? 
-  Evoluție progresivă! 
- MEDICAL WRITING 
-  Educație/repetiție/reguli 
- Calitate/diplomație/perseverență 
-  Evoluție 



Matricea comunicării științifice: 

u Audiența (cui se adresează materialul științific?) 

u scopul (ce se dorește a se realiza prin  intermediul 
materialului științific?) 

u formatul (în ce măsură forma finală a  documentului 
reprezintă o condiție pentru modul  de elaborare a acestuia?) 

u evaluarea (ce criterii vor fi utilizate pentru a  decide dacă 
materialul științific elaborat este unul  de succes?) 
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Scopul întocmirii materialelor ştiinţifice: 

1. Elaborarea şi evaluarea materialelor ştiinţifice     cercetarea  

2. Progresele științei            contribuţia cercetării 

3. Știinţa = cale sistematică de a acumula noi  cunoştinţe 

4. Cunoaşterea cu caracter ştiinţific NU este bazată pe opiniile,  

sentimentele şi intuiţia cercetătorului 

= date reproductibile, credibile    studii  sistematice structurate 
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Scopul întocmirii materialelor ştiinţifice (cont.): 

Metoda ştiinţifică = un set de principii şi metode  de investigare pe 
care se bazează cercetătorii pentru  obţinerea unor rezultate 
corecte: 
•  abordarea empirică (bazată pe experienţă); 
•  observaţii; 
•  întrebări; 
•  ipoteze; 
•  experimente; 
•  analize; 
•  concluzii. 

 
Diseminarea rezultatelor cercetării joacă un rol esenţial în progresul 
ştiinţei 
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Scopul intocmirii materialelor ştiinţifice 
(cont.): 

Materialul ştiinţific = mijloc prin care un autor sau un  
grup de autori prezintă elemente de noutate, originale, într-  
un domeniu specific, cu o anumită întindere, împreună cu  
argumentatele care confirmă originalitatea, valoarea şi  
valabilitatea lor ştiinţifică. 

Publicarea sau comunicarea = rezultatelor cercetării,  
pentru a le face cunoscute lumii ştiinţifice din domeniu sau  
grupurilor interesate, în vederea asigurării schimbului de  
valori şi informaţii este cel puţin la fel de importantă ca 
şi  obţinerea lor. 
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De ce este necesar să publicăm? 

o  Pentru a pune la dispoziția cititorilor/audienței o 

“înregistrare”  a rezultatelor cercetării proprii, care să poată fi 

ulterior  continuată și de alți cercetători 

o  Pentru validarea ideilor și rezultatelor  cercetării proprii 

o  Pentru a atrage interesul altor cercetători în aria proprie de  

cercetare (deschiderea de colaborări) 
o  Pentru a primi feedback-ul experților pentru rezultatele și  ideile 

elaborate 
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De ce este dificil de publicat? 

Nu toate lucrările scrise sunt publicate pentru că: 
 
 
1.Nu toate cercetările sunt noi sau nu toate  prezintă suficient 
interes științific 

2.Experimentele nu sunt întotdeauna reușite:  rezultatele 
pozitive sunt mai ușor de publicat 

3.Jurnalele științifice au cerințe specifice care  sunt uneori dificil 
de îndeplinit 

!!!!! Cercetări cu valoare diferită      reviste de calibru diferit 
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Beneficiile comunicării şi publicării (DISEMINĂRII)  
rezultatelor cercetării ştiinţifice: 

 
1.  se extinde baza de cunoştinţe în domeniu    DOCUMENTARE 

2.  se îmbunătăţeşte  calitatea cercetării      REVIEW 

3.  se deschide accesul altor cercetători la informaţie,  
permiţându-le extinderea cercetărilor    CITĂRI 

4.  progres 

În ştiinţă, ca în orice altă sferă a cunoaşterii,  
este foarte important să comunici şi să scrii! 
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Diseminarea rezultatelor cercetării prin: 

Prezentare 
•  în cadrul manifestărilor ştiinţifice: seminarii, simpozioane, 

conferinţe,  congrese N, N /I , I 

•  oferă posibilitatea diseminării relativ imediate a rezultatelor  unor 
cercetări (frecvenţa lor este relativ mare) 

•  formatul prezentării diferă de la o manifestare ştiinţifică la  alta 
(poster, comunicare, simpozion, prelegere, meet the expert, 
state of the art) 
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Diseminarea rezultatelor cercetării (cont.): 

Publicare 
(cea mai comună şi preferată metodă de diseminare a rezultatelor  cercetării) 
 
Opţiuni : 
 
•  referate 
•  rapoarte de lucru sau tehnice 
•  disertaţii 
•  teze 
•  articole în jurnalele ştiinţifice 
•  Monografii 
•  capitole în cărţi 
•  cărţi 
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Materiale ştiinţifice 

1.  nu sunt de uz general 

2.  se adresează unei audienţe dintr-un domeniu specific 

3.  stilul şi modul de redactare va fi adaptat grupului specific 
(asistenţă, auditoriu) 

4.  sunt elaborate după anumite reguli, unele din ele cu  caracter 
internaţional 

5.  trebuie să fie originale  

6.  trebuie să contribuie la  dezvoltarea cunoaşterii/ înţelegerii unor 
probleme 

7.  Trebuie să fie un model în sprijinul altor lucrări 
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Posterul 
Poster: Mod de prezentare a unei comunicări sub formă de afişe în cadrul sesiunilor, al  congreselor 
ştiinţifice etc.(DEX) 

Este preferat ca mod de prezentare de către studenţi şi  cercetători 
debutanţi 
 
Comunicarea orală  
implică  susţinerea, în faţa unui public avizat, a conţinutului unei  lucrări ştiinţifice, pe un anumit subiect. 

 
Conferinţa 
Conferinţă: Expunere făcută în public asupra unei teme din domeniul ştiinţei, artei, politicii  etc., cu intenţia 
de a informa, de a instrui, de a omagia etc.(DEX) 

 
Simpozionul 
- o colecţie de prezentări orale – comunicate de un grup. 
Simpozion: Discuţie organizată, pe baza unor scurte expuneri asupra unei teme literare,  filozofice, 
ştiinţifice etc. de actualitate, purtate de câţiva vorbitori în faţa şi cu participarea  publicului. 

Prezentările pot fi: 
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Scrise şi/sau publicate 

Referatul 
Referat: Dare de seamă, scrisă sau orală, asupra unei cărţi, a unei activităţi etc. 

Raportul 
Raportul: Comunicare (orală sau scrisă) prezentată în faţa unei adunări sau a unei  
autorităţi, cuprinzând informaţii despre activitatea personală sau colectivă; dare  
de seamă. 
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Articolul  
Articol: Expunere scrisă (de proporţii mai reduse) cu caracter publicistic, pe o temă  politică, economică, 
ştiinţifică etc. (DEX) 
Articole în reviste de specialitate: 

-  sinteze de literatură (review) 
-  lucrări de cercetare ştiinţifică 
-  scurte comunicări 

Eseul 
- de regulă, un eseu conţine 1500-6000 cuvinte. 



Disertaţia 
- prezintă cercetările şi descoperirile autorului şi este  elaborată şi evaluată 
ca suport (argument) pentru o  candidatură, pentru un grad ştiinţific sau 
calificare  profesională (de exemplu, titlul de master în ştiinţă) 

-  conţine între 6000-20000 cuvinte 
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Teza 

Teză (de doctorat): lucrare ştiinţifică prezentată de un candidat pentru obţinerea titlului  
de doctor (în ştiinţe) (DEX). 

Este asemănătoare ca structură disertaţiei, dar include mult  
mai mult de 20000 de cuvinte şi se elaborează pe parcursul  
a câtorva ani. 



Broşura 

Broşură: Lucrare tipărită cu un număr redus de pagini, legate într-o copertă subţire şi moale  
(DEX) 
 
Bibliotecarii consideră ca fiind broşură o carte (ediţie de buzunar)  
cu cel mult 49 pagini. 
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Cartea 

Carte: Scriere cu un anumit subiect, tipărită şi legată sau broşată în volum (DEX) 
 
Cărţile pot fi: 
 
•  Monografii   
•  manuale 
•  dicţionare 
•  tratate 
•  enciclopedii 

 
 
 
 
•  Un ingur subiect, nu apare în serie 
•  Carte standard în domeniu/instruire 
•  Toate cuvintele unui domeniu de activitate 
•  Problemele fundamentale ale disciplinei 
•  Lucrare lexicografică de proporții 



REZUMATUL 

-  Sumar scurt al unei lucrări mai lungi  *dizertație/cercetare 

-  Raport SUCCINT al scopului și rezultatelor cercetării 

-  Cititorul trebuie să înțeleagă EXACT despre ce este vorba 

-  250-350 de cuvinte 

-  4 PĂRȚI OBLIGATORII 

1.  Context	+	OBIECTIVE	

2.  Material	+	METODĂ	

3.  Rezultate	ESENȚIALE	

4.  CONCLUZII	
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? REZUMATE 

Ø  Competiția cercetării 

Ø  Submiterea unui ARTICOL spre publicare 

Ø  SUMARUL Doctoratului/Tezei de dizertație/Tezei de doctorat 
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REGULI 

1. Ultimul lucru care se redactează 

 Cercetarea        ABSTRACTUL  

2. Inteligibil …. Cititorul NU A PARCURS cercetarea integrală 

3. ATRACTIV ..... Eligibil pentru: selecție/individualziare/premiu 

4. Versiunea în MINIATURĂ a textului integral 
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I. SCOP 

-  Definirea clară a SCOPULUI CERCETĂRII 
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? La CE ÎNTREBARE  ai vrut să răspunzi?  

-  Se poate include o frază de definire a contextului/
stadiului actual al cercetării 

-  Se redactează la timpul PREZENT la persoana I plural 
 
Studiul/ Studiul nostru/grupul nostru de lucru 

PENTRU CE? 
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II. MATERIAL și METODĂ 

-  Precizarea METODEI utilizate: chestionare/parametrii 
clinici/ analiza de laborator + tehnică/imagistică… 
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DESCRIERE DIRECTĂ, CONCRETĂ în 1-2 fraze. 

-  Se redactează la timpul PERFECT COMPUS, IMPERSONAL 
… s-a efectuat/s-a determinat/.... 

Studiul/ Studiul nostru/grupul nostru de lucru 

-  Descrierea MATERIALULUI : lotul se studiu (pacienți, 
criterii de includere/de excludere, machete/modele 
experiemntale/culturi celulare. 

CUM? 
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III. REZULTATE 

-  Sumarizarea clară a rezultatelor CERCETĂRII 
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? Care este fragmentul/statistica elocventă?  

-  Se redactează la timpul PREZENT / PEREFECTUL COMPUS. 
 

Se amintesc cele mai importante constatări care să permită 
înțelegerea concluziilor. 

CE am OBȚINUT? 
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IV. CONCLUZII 

-  Precizarea CONCLUZIEI PRINCIPALE a cercetării 
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? Dacă există limitări importante în studiu se menționează  

!! CERIDIBILITATE ȘI ACURATEȚE 

-  Se redactează la timpul PREZENT. 
 
Concluzia trebuie să răspundă la întrebarea din SCOP. 

PENTRU CE? 
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TRUCURI 

1. Mulți cititori parcurg doar REZUMATUL. 

2.  Învață de la alții – citește alte rezumate 

3. Scrie concis și la obiect 

4. Bazează-te doar pe cercetarea TA!!!!! 
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CHECKLIST 

1.  Am respectat limita de cuvinte recomandată. 

2.  Am precizat clar ținta cercetării și obiectivele. 

3.  Am descris sumar metodologia. 

4.  Am sumarizat cele mai importante rezultate. 

5.  Am comunicat consluzia principală. 

6.  Am menționat limitele cele mai importante. 

7.  Rezumatul trebuie să fie inteligibil pentru oricine (din domeniul general) 

8.  STIU CARE SUNT PUNCTELE SLABE  
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Primele sugestii pentru elaborarea  
materialului ştiinţific: 

- urmaţi-vă maestrul! 

- elaboraţi ca un viitor om de ştiinţă! 

- mergeţi la esenţa lucrurilor! 

-  fiţi interesanţi, direcţi, concişi, obiectivi! 

11/03/21	 Prof.	Dana	Stoian	 39	



Urmaţi-vă maestrul! 

- Citiţi literatură ştiinţifică de calitate 

- Apreciaţi şi utilizaţi terminologia şi stilul maestrului  
(organizare, text, tabele, figuri) 

- Dezvoltaţi un stil personal: 

-  fiţi interesant şi informat 

-  scrieţi pentru secolul 21 şi nu pentru secolul 18! 
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ACTIVITATE PRACTICĂ – FACEȚI UN REZUMAT 
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