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Invitație 
 

Biblioteca Academiei de Studii Economice din Bucureşti are deosebita plăcere de a vă invita să 

participați la workshop-ul: 

 

Elsevier Connect: Shortcut to research publishing, discovery and metrics 

 
Marți 6 noiembrie 2018, orele 09:30-15:30, Sala Robert Schuman 

 

Scopul workshopului este de a întruni beneficiarii și utilizatorii platformelor Elsevier (ScienceDirect, 

Scopus) din mediul academic în vederea descoperirii ultimelor actualizări aduse acestor resurse 

electronice esențiale în procesele de informare, documentare, cercetare, evaluare și indexare publicații, 

cu impact în demersul de  îmbunătățire și valorificare a cercetării științifice. 
 

Evenimentul va fi organizat ca suport al licențelor naționale pentru beneficiarii accesului la platformele 

Scopus, ScienceDirect, precum și la alte produse și servicii pe care compania Elsevier le asigură 

comunității academice și de cercetare din România. 
 

Agenda workshopului Elsevier Connect: Shortcut to reaserch publishing, discovery and metrics 

abordează teme de interes pentru membrii comunității academice, profesori, cercetători, autori, editori și 

persoane implicate în procesul de evaluare a cercetării: 
• Good practices in scholarly publishing (publicare academică, procesul de peer-review, etica în publicare, 

trinomul autor-editor-referent); 

• Research impact – from research metrics to Scopus (indicatorii scientometrici în cercetare și 

managementul cercetării, indicatori adecvați pentru managementul și evaluarea performanței în cercetare); 

• How Scopus can help you in your daily work (instrumente utile și funcții încorporate în platforma Scopus 

destinate cercetătorilor, editorilor, bibliotecarilor și specialiștilor în știința informării, teorie și demonstrații 

practice); 

• Elsevier eBooks Empowerment Training (prezentarea componentei ScienceDirect ebooks, tehnici de 

utilizare și caracteristici inovative ale platformei). 

Academia de Studii Economice din București beneficiază de acces la platformele Elsevier (ScienceDirect și 

Scopus, arhivele curente și istorice în cadrul proiectului Anelis Plus 2020. 

 

Acest eveniment este organizat în colaborare cu Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare – 

Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România – ANELIS PLUS.  

 

Participanții la acest workshop vor primi un Certificat de Participare, în baza înregistrării la eveniment, pe 

site-ul Enformation, furnizor Elsevier în România: 

 

https://www.e-nformation.ro/events/elsevier-connect-roadshow  

(6.11.2018 București – Academia de Studii Economice) 

 

 

Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag! 

                                                                     
 

https://www.e-nformation.ro/events/elsevier-connect-roadshow
http://bit.ly/ElsevierBucharest

