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Cuvânt-înainte 

 

 
Intensificarea preocupărilor din mediul științific, și în general din 

spațiul public, vizând etica cercetării şi condiţiile de elaborare a lucrărilor 

academice, la toate cele trei cicluri universitare (licenţă, masterat şi 

doctorat) constituie motivul esențial al apariției Ghidului de redactare 

academică. Ignoranța unor autori cu privire la respectarea cerinţelor de 

etică academică în redactarea lucrărilor, inexistenţa unor abilităţi generale 

de scriere academică şi necunoaşterea de către studenți a rigorilor şi 

cerinţelor speciale ale elaborării unei lucrări de cercetare, confundarea în 

mod repetat a stilurilor de citare, parafrazare și redactare a bibliografiei 

unei lucrări, dar și alte greșeli frecvente legate de metodologia cercetării  

și de redactarea unei lucrări academice, au determinat un colectiv tânăr,  

dar experimentat, de autori să abordeze într-o manieră pragmatică 

problematica redactactării rezultatelor unei cercetări și să publice prezenta 

lucrare sub forma unui ghid practic.  

Ghidul completează și întregește eforturile anterioare ale conducerii 

Facultății de Administrație și Management Public din cadrul Academiei de 

Studii Economice din București, în vederea dezvoltării unui set de 

competențe și abilități de cercetare pentru cursanții programelor de studii 

de licență și masterat. Introducerea în planul de învăţământ al anului I de 

studii, ciclul licență, a disciplinei „Introducere în metodologia cercetării în 

ştiinţele sociale” a fost urmată de o decizie similară pentru ciclul de master, 

în planul de învăţământ al anului II de studii, unde figurează disciplina 

„Seminar ştiinţific”. Cea mai recentă măsură, menită să contribuie la 

dezvoltarea capabilităților și abilităților studenților de a redacta un text 

într-o manieră academică, a fost reprezentată de introducerea disciplinei 

„Redactare academică” în planul de învățământ al anului III de la ciclul 

licență, începând cu promoția 2017-2020.  

Elaborarea unor ghiduri pentru lucrările de licenţă şi disertaţie se 

înscrie în cadrul acelorași preocupări, de a dezvolta abilităţile studenţilor 

privind redactarea unor lucrări de cercetare de calitate. Însă eforturile 

derulate până în prezent vizează dezvoltarea competențelor și abilităților 

ce țin preponderent de elaborarea instrumentarului de cercetare şi 
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desfăşurarea cercetării propriu-zise, și nu de forma și structura lucrării de 

finalizare a studiilor, de cerințele relevante de scriere academică sau de 

condițiile ce trebuie respectate pentru prezentarea coerentă a rezultatelor 

cercetării sub forma unei lucrări științifice. Considerăm că devine astfel 

extrem de necesară și oportună elaborarea unui ghid care să dezvolte 

coordonatele esențiale ale redactării academice și care să poată fi utilizat 

ca instrument suport în redactarea lucrărilor de cercetare și implicit în 

coordonarea elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor, atât la ciclul 

licență, cât și la ciclul masterat. 

În contextul proiectului „Academic Writing pentru lucrările de 

cercetare în domeniile Resurse Umane şi Administraţie Publică ‒ 

AWRUAP”, implementat la nivelul Facultății de Administrație și 

Management Public la finalul anului 2016 și finanțat de Ministerul 

Educației și Cercetării Științifice prin Fondul pentru Finanțarea Situațiilor 

Speciale, echipa de proiect formată din autorii acestei lucrări a considerat 

oportună elaborarea și publicarea unui material consistent, care să 

faciliteze dezvoltarea cunoașterii în domeniu, atât pentru studenţi și 

masteranzi, cât și pentru doctoranzi și tineri cercetători.  

Ghidul de redactare academică detaliază principalele „ancore” ce 

permit unui tânăr cercetător să prezinte într-o formă coerentă, atractivă și 

în mod argumentat rezultatele propriei cercetări. În conținutul ghidului 

sunt avute în vedere aspecte ce țin de scopul și cerințele unei lucrări 

academice, care, într-un capitol ulterior, sunt particularizate pe mai multe 

tipuri de lucrări academice. Ghidul dezvoltă într-un limbaj accesibil 

etapele elaborării unei lucrări academice, cu accent deosebit pe 

documentarea în vederea realizării cercetării, pe redactarea stadiului actual 

al cunoașterii, pe explicarea detaliilor legate de citarea și parafrazarea 

surselor bibliografice consultate pe parcursul procesului de documentare și 

pe detalierea modului în care se argumentează propriile puncte de vedere. 

Procesul sistematic de recitire și revizuire a lucrării și câteva elemente de 

bază legate de tehnoredactarea unei lucrări academice întregesc setul de 

competențe pe care le dezvoltă prezenta lucrare și pe care le considerăm 

necesare pentru dezvoltarea armonioasă a abilităților de redactare 

academică. Un capitol distinct al ghidului vizează problematica plagierii 

lucrărilor academice și metodele prin care se poate preveni/evita plagiatul. 

Lucrarea este gândită și redactată sub forma unui ghid practic, 

alternând aspectele de ordin teoretic cu exemplele concrete, scopul fiind 
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acela de a crește gradul de înțelegere, însușire și/sau aprofundare cu privire 

la normele elementare de redactare a unui text academic. Abundența de 

casete explicative și multitudinea de exemple oferite, în conținutul lucrării 

sau în anexe, mijlocesc îndeplinirea scopului esențial al ghidului, acela de 

a dezvolta în plan practic abilitățile de a scrie eficient academic, de a 

argumenta logic opinii, de a emite și transmite coerent idei, de a cita și 

parafraza corect sursele bibliografice consultate și, în final, de a evita 

practica plagierii în redactarea lucrărilor academice.  

Fără a avea pretenția epuizării subiectului abordat, autorii supun 

atenției cititorului cerințele de bază ale redactării academice, într-o formă 

cât mai accesibilă studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor 

cercetători. Suntem conștienți de perfectibilitatea modului de abordare a 

problematicii și de aceea suntem deschiși oricăror propuneri și/sau critici 

pertinente din partea cititorilor, care vor fi preluate pentru a fi introduse în 

edițiile viitoare ale Ghidului de redactare academică. 

Mulțumirile noastre se îndreaptă către conducerea Academiei de 

Studii Economice din București și a Direcției Managementul Cercetării și 

Inovării, pentru că au făcut posibilă accesarea finanțării proiectului în 

cadrul căruia a fost publicată această lucrare, dar și către echipa 

managerială a Facultății de Administrație și Management Public, pentru 

suportul acordat în implementarea proiectului. 
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