EVALUARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECENZARE
Articolele de specialitate primite la redacţia revistei sunt selectate în vederea publicării pe baza unei riguroase
evaluări ştiinţifice şi recenzare care constă în:
-

evaluarea măsurii în care articolul de specialitate se înscrie în tematica revistei;

-

evaluarea măsurii în care autorii respectă condiţiile de redactare impuse de colegiul de redacţie;

-

evaluarea potenţialului ştiinţific/tehnic al articolului de specialitate;

-

recenzia propriu-zisă a articolului de specialitate;

-

trimiterea acceptului de publicare autorului articolului de specialitate.

Etapele de evaluare se realizează de către colegiul de redacţie cu sprijinul unuia sau mai multor membri ai
comitetului ştiinţific, iar etapa de recenzare propriu zisă se realizează prin distribuirea articolului la unul din membrii
comitetului ştiinţific care, daca este cazul, decide eventualele completari sau îmbunătăţiri ale acestuia şi care
realizează comunicarea cu autorul articolului. După recenzie, raportul de recenzare este transmis unui comitet de 3
membri ales în funcţie de specificul articolului de specialitate care acordă avizul final pentru publicare.
Autorii articolelor de specialitate selectate pentru publicare sunt specialişti de marcă ai domeniului ingineriei
materialelor, ingineriei suprafeţelor şi tratamentelor termice atât din Romania cât şi din străinătate , facând parte din
colective de cercetare de la companii de prestigiu din întreaga lume sau fiind cadre didactice a căror activitate este
recunoscută pe plan mondial.
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