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DECLARAȚIE DE ETICĂ
Prezenta declarație de etică este elaborată în conformitate cu Bunele practici ale Publication
Ethics Committee (COPE, 2017), precum și în conformitate cu documentele „Principles of
Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing” și „Ethical Guidelines for Peer Reviewers”
ale COPE.
1. Obligațiile echipei de redacție
Echipa de redacție va trata într-o manieră neutră și obiectivă toate manuscrisele primite.
Echipa de redacție va asigura evaluarea conținutului tuturor manuscriselor, în conformitate cu
principiile nediscriminării, indiferent de rasă, gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, etnie,
convingeri religioase sau politice. De asemenea, echipa de redacție va asigura evaluarea
manuscriselor primite în condiții de anonimitate.
2. Obligațiile recenzorilor
Recenzorii asistă echipa de redacție la luarea deciziilor privind publicarea manuscriselor.
Rapoartele de evaluare elaborate de recenzori trebuie să fie obiective, clare, argumentate, să conțină
un limbaj respectuos și să fie constructive, adică scopul final al tuturor recomandărilor trebuie să fie
acela de a asigura calitatea ridicată a conținutului publicat.
Recenzorii vor informa fără întârziere echipa de redacție atunci când consideră că nu pot
evalua manuscrisul ce le-a fost trimis spre evaluare, fie că acesta nu se încadrează în domeniul lor
de specialitate, fie pentru că nu pot respecta termenul prevăzut.
Recenzorii vor evalua manuscrisele primite spre evaluare ținând în permanență cont de
obiectivul final de a se asigura că cercetarea poate fi publicată. Astfel, recenzorii vor evalua
următoarele aspecte: acuratețea titlului, originalitatea și noutatea subiectului abordat, relevanța
noțiunilor și conceptelor descrise, structura manuscrisului, metodologia de cercetare, acuratețea
gramaticală, lexicală și stilistică a textului și prezența referințelor corespunzătoare și a bibliografiei.
3. Obligațiile autorilor
Autorii vor trimite manuscrisele conform termenului publicat pe site-ul revistei. Pe lângă
manuscris, autorii vor trimite și Declarația pe propria răspundere cu privire la respectarea
drepturilor intelectuale și la cedarea drepturilor de autor, în care vor declara, printre altele, că
manuscrisul reprezintă o contribuție originală proprie, că au respectat convențiile internaționale în
vigoare în ceea ce privește drepturile de autor, că au identificat în mod corespunzător orice cercetări
efectuate de alți autori și că manuscrisul este elaborat de ei înșiși, fără a conține text plagiat.
Autorii nu vor transmite același manuscris la o altă revistă, atât timp cât acesta este supus
procesului de evaluare pentru Analele Universității din Craiova. Seria Științe Filologice.
Lingvistică.
Dacă manuscrisul a fost finanțat dintr-un proiect de cercetare sau din alte surse care trebuie
menționate, conform condițiilor acestora, acest lucru trebuie precizat în textul manuscrisului sau
într-o notă finală.
Dacă recenzorul recomandă anumite modificări ale manuscrisului, astfel încât acesta să fie
acceptat pentru publicare, autorii vor realiza modificările respective conform termenelor stabilite de
echipa de redacție.

