
I. Knowledge path – from research publishing to its discovery

09:30 – 09:45 Introducere
Prof. univ.dr. Dalina DUMITRESCU, Prorector Cercetare  
Științifică, Dezvoltare și Inovare, Academia de Studii  
Economice din București
Oana Stoian, Country Manager for South Eastern Europe 
Elsevier 

09:45 – 11:00 Good practices in scholarly publishing
dr. Katarzyna Gaca-Zając, Customer Consultant  
for Central-Eastern Europe, Elsevier

11:00 – 11:30 Pauză de cafea

11:30 – 12:15 Elsevier eBooks Empowerment Training
Natalia Garcia, Customer Consultant for Research Reference 
Solutions, Elsevier 

Puteți participa la toate sesiunile sau doar la cele de care sunteți interesați.

Limbă
Introducerea și sesiunea ”Cum poate Scopus să vă ajute în munca de zi cu zi” vor fi prezentate în limba română.

Pentru celelalte sesiuni se va folosi suport pentru prezentări în limba română.

Academia de Studii Economice 
Piata Romana nr. 6 
Clădirea Ion N Anghelescu
Sala Robert Schuman, etaj 2

Înregistrare: http://bit.ly/ElsevierBucharest 

Elsevier Connect:  
Shortcut to research 
publishing, discovery  
and metrics
6.11.2018 București

Program

Pauză

II. Research impact – from research metrics to Scopus

13:00 – 14:15 Scientometric Indicators Without Secrets  
– a comprehensive overview of metric indicators 
in research and research management
Peter Porosz, Research Intelligence Consultant, Elsevier

14:15 – 14:30 Pauză de cafea

14:15 – 15:30 Cum poate Scopus să vă ajute în munca de zi cu zi 
Mădălina Butuc, Trainer Elsevier în România



Content Biografii

This training is addressed to everyone interested in the intricacies of scholarly publishing. 
During this training the attendees will learn about the importance of academic publishing 
and maintaining its high quality through proper peer-review. Additionally, information on 
how to recognize good journals will be provided, along with information on the importance 
of publishing data. The training will be concluded by an overview of ethics in publishing, 
which ought to be respected by all authors, editors and reviewers. The training is addressed 
primarily to young researchers, although senior academics are also welcome to attend.

Good practices in scholarly publishing   
75 min with Q&A

The goal of this training is to familiarize your institution with our eBooks on ScienceDirect, 
as well as to give you an overview of the innovative features that you will find on the platform; 
such as discoverability, Topic Pages, Co-Usage and dynamic platform characteristics.

Elsevier eBooks Empowerment Training
45 min with Q&A

There is a plethora of information sources available for the management and evaluation 
of research performance. What do we consider as reliable data? What indicators are 
appropriate for different purposes -- and what are best avoided? What is it that we use in 
our daily practice in Central and Eastern Europe – and beyond? In this session we observe 
the theory and practice of fact based research management.

Scientometric Indicators Without Secrets 
– a comprehensive overview of metric indicators in research and research management 
75 min with Q&A

Scopul acestei sesiuni este de a familiariza cercetătorii, bibliotecarii și alți specialiști, atât 
cu conținutul din Scopus cât și cu instrumentele și funcțiile utile disponbile. Sesiunea 
include mai multe exemple on-line, iar participanții sunt invitați să ia un rol activ în această 
secțiune.

Cum poate Scopus să vă ajute în munca de zi cu zi
75 min cu Q&A

Oana Stoian
Country Manager pentru Europa de Sud-Est Elsevier 

În calitate de Country Manager în Europa de Sud-Est, Oana este concentrată să construiască 
strategii adaptate pieței și să colaboreze îndeaproape cu agenții guvernamentale federale și 
regionale pentru a dezvolta proiecte centrate pe baze de date și platforme științifice. Mai mult 
decât atât, elaborează și implementează strategii ce adresează  diferențiat nevoiele, la toate nivelele.

Madalina Butuc
Trainer Elsevier în România

Ca trainer local este implicată în sprijinirea conexiunii dintre 
comunitatea academică din România și Elsevier. Principalele 
platforme de care se ocupă sunt ScienceDirect, Scopus și Mendeley.

Katarzyna Gaca-Zając  
Customer Consultant pentru Europa Centrală și de Est Elsevier

Este absolventă a universității Strathclyde, cu aproape un deceniu de experiență în cercetarea 
din domeniul chimiei și învățământul universitar european. La acest moment este Customer 
Consultant pentru Elsevier în Europa Centrală și de Est, oferind suport utilizatorilor din 
întreaga regiune. Expertă în soluții Elsevier pentru cercetători și pasionată atât de etica în 
publicatul științific, cât și de înțelegerea completă a bibliometricilor. 

Natalia Garcia
eBooks Customer Consultant pentru Research Reference Solutions Elsevier

Ca eBooks Customer Consultant pentru Research Reference Solutions în America Latină, 
Africa, Orientul Mijlociu, Asia Centrală, Rusia și Estul Europei, Natalia descrie impactul 
cărților electronice (eBooks) pentru cercetare și biblioteci prin împărtășirea perspectivelor 
asupra modului în care cercetarea științifică se situează pe plan mondial și la nivel de instituție. 
În cadrul sesiunii susținute de Natalia despre cărțile electronice puteți descoperi informații 
despre: tendințe în cercetare, cum sunt folosite cărțile electronice, conținutul divers furnizat 
pe platforma ScienceDirect, opțiuni importante pentru această platformă digitală și cum 
să o transformați într-un instrument de căutare personalizat. Absolventă a Universității din 
Amsterdam, cu naționalitate mexicană este specializată în Public & Corporate Relations și 
International Marketing și Business Development.

Peter Porosz
Research Intelligence Consultant pentru Europa Centrală și de Est Elsevier

În calitate de Customer Consultant pentru Research Intelligence, Peter este consilier centrat 
pe programe de management în cercetare, pentru Europa Centrală și de Est. Lucrând cu 
universitățile, instituțiile de cercetare și agenții guvernamentale, el facilitează planificarea 
bazată pe fapte, execuția și evaluarea programelor de cercetare. Interesele sale profesionale 
curpind înțelegerea impactului pe care o are cercetarea mai de parte de mediul academic, 
în socitate și economie.


