
Procedura de selecție a articolelor în sistem „double blind” peer-review 

Manuscrisele primite în vederea publicării în revista Studii Franciscane 

sunt supuse evaluării în sistem „double blind” peer-review, respectând 

standardele internaționale ale revistelor științifice. Orice articol trimis spre 

publicare va fi evaluat de cel puțin doi referenți științifici  cu o reputație națională 

și internațională recunoscută în domeniul științelor teologice sau filozofie (în 

funcție de natura articolului). Recenzarea va fi făcută simultan de către doi 

membri ai Consiliului Științific pe bază de anonimat (numele autorului nu este 

comunicat referenților; numele referenților nu este comunicat autorului). În caz 

de balotaj, articolul este recenzat de către un al treilea. Recenzorii sunt aleși astfel 

încât specializarea acestora să corespundă temelor lucrărilor depuse. (Numai 

redactorul-șef se ocupă de procedura peer-review pentru a asigura 

confidențialitatea).  

Recenzorii vor evalua lucrările pe baza următoarelor criterii: 

 Originalitatea lucrării; 

 Utilizarea corectă a metodologiei; 

 Rezultatele cercetării sunt prezentate în mod clar și sprijină concluziile 

formulate de către autori la finalul lucrării; 

 Izvoarele bibliografice indică cercetări anterioare care sunt relevante pentru 

subiect. 

 

Referitor la originalitatea articolului, autorul va trebuie să-și ia măsuri 

corespunzătoare pentru a evita plagiatul, indiferent de formele sale: involuntar, 

auto-plagiat, însușire voluntară a ideilor altor persoane. 

Procesul de recenzare va dura, în mod obișnuit, circa 45 zile calendaristice. 

Ca rezultat al acestui proces, autorul va fi informat cu privire la statutul lucrării: 

acceptată, acceptată cu revizuiri minore, acceptată cu revizuiri majore sau 

respinsă. În interval de 3 săptămâni, autorul textului are libertatea de a face 

modificările propuse de către referenți și de a transmite textul la Redacția 

Revistei. Textul reprimit va fi supus unei corecturi și dacă a respectat cerințele 

referenților, va fi dat către publicare. Autorul va fi anunțat de către Redacție că 

textul a fost dat spre publicare sau nu, în funcție de caz. 

 

Adresa de corespondenţă 

Revista Studii Franciscanecă îi invită pe autori să trimită textele propuse 

spre publicare în engleză, italiană, română, franceză, germană, spaniolă, prin e-

mail, în fişier ataşat, la adresa: studiifranciscane@gmail.com 

Termen de trimitere: 30 august, pentru fiecare an. 
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