
Ghidul Recenzentului 
 

Cele ce urmează sunt linii directoare pe care vă sugerăm să le urmaţi în timp ce recenzaţi lucrările 
predate. Urmând aceste linii directoare, veţi ajuta Personalul Editurii în procesul final de selecţie 
a articolelor predate şi veţi contribui la desăvârşirea procesului de recenzie a Publicaţiei 
Periodice.  
 
1.Suplimentar completării informaţiilor de clasificare de pe Formularul de Recenzie, trebuie să 
oferiţi comentarii Autorilor şi Personalului Editorial (recenzia nu va fi acceptată fără comentarii). 
Vă recomandăm să faceţi însemnări în timp ce citiţi lucrarea predată. În numeroase cazuri, 
clasificările de la diferiţi referenţi se află pe poziţii diferite ale spectrului iar comentariile sunt 
necesare pentru a reconcilia diferenţele.  
 
2.Pentru a încheia procesul de recenzie la timp, avem nevoie de recenziile dumneavoastră în timp 
util. În cazul în care realizaţi că nu veţi reuşi să terminaţi recenziile, vă rugăm să informaţi 
Personalul Editurii cât mai repede, astfel încât articolele predate dumneavoastră să fie reatribuite 
unui alt referent. 
 
3.Având în vedere diversitatea domeniilor de specializare, nu este întotdeauna posibilă o 
corespondenţă între tema materialului predat şi pregătirea sau ariile de interes ale recenzentului. 
În cazul în care consideraţi că nu puteţi oferi o bună recenzie asupra unei lucrări predate din 
cauza unei nepotriviri a pregătirii şi/sau ariilor dumneavoastră de interes, vă rugăm să informaţi 
Personalul Editorial cât mai curând posibil. Dacă aţi dori să vă ocupaţi de o recenzie de la un 
coleg, cu pregătirea de specialitate corespunzătoare, vă rugăm să coordonaţi acest proces 
împreună cu Personalul Editurii.  
 
4.O regulă generală este „Nu petreceţi mai mult timp recenzând materialul predat decât autorul 
scriindu-l.” Dacă descoperiţi că o lucrare predată are atât de multe probleme, încât ar fi necesar 
un proces complet de rescriere pentru a o salva, faceţi un număr rezonabil de comentarii şi 
respingeţi materialul. 
 
5.Dacă primiţi o lucrare fără referinţe, vă rugăm să luaţi la cunoştinţă şi să precizaţi în cadrul 
recenziei. Dacă puteţi furniza comentarii autorilor asupra referinţelor relevante pe care ar fi 
trebuit să le menţioneze sau cel puţin să le citeze, vă rugăm să includeţi aceste informaţii în 
comentariile dumneavoastră.  
 
6.Dacă recenzaţi un manuscris care este excesiv de asemănător lucrărilor publicate anterior (sau 
aveţi motive întemeiate să credeţi că materialul a fost publicat înainte), vă rugăm să bifaţi căsuţa 
corespunzătoare de pe formular şi să precizaţi acest fapt în cadrul comentariilor adresate 
Personalului Editurii. 
 
7.Comentariile redacţionale sunt utile autorilor. Cu toate acestea, lecturarea facilă constituie unul 
din factorii unei lucrări de calitate. Dacă modul de utilizare a limbii este atât de deficitar încât 
îngreunează lectura, vă rugăm să faceţi această remarcă în comentariile dumneavoastră şi să 
reflectaţi acest fapt în cadrul clasamentului. 
 



8.Ocazional, un manuscris predat este atât de slab încât lectura întregului material este 
imposibilă. Dacă nu aţi reuşit să citiţi întreaga lucrare, vă rugăm să precizaţi în cadrul 
comentariilor adresate Personalului Editurii. 
 
9.Fiţi în alertă pentru identificarea celor mai bune lucrări, fiind atenţi la ideile novatoare şi la 
prezentarea cursivă şi explicită. 
 
Dacă aveţi întrebări asupra modului de recenzare a unui manuscris, adresaţi-vă întrebările 
Personalului Editorial. 
 
Vă mulţumim că sunteţi recenzentul Editurii Universităţii Transilvania din Braşov. 
 


