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Politica editorială
Revista Românească de Studii Axiologice (RRSA) a luat ființă din dorința de pune la
dispoziție comunității educaționale românești studiile și cercetările științifice publicate în
Jurnale IFIASA. Revista Românească de Studii Axiologice publică studii științifice de înaltă
calitate scrise de cercetători, indiferent de domeniul lor de specializare. Revista
Românească de Studii Axiologice este o publicație bianuală, cu apariție în lunile ianuarie şi
iulie, cu acces deschis. Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta, crea
link-uri către textul complet al articolelor.

Procedura editorială
Trimiterea spre publicare în RRSA a unui material presupune recunoașterea faptului că
acesta nu a mai fost publicat, nici nu este trimis spre publicare în altă parte, precum și
acordul autorilor cu cerințele de mai jos.
Materialele considerate în afara scopurilor editoriale anuntate ale RRSA sau lipsite de
interes pentru cititori nu vor fi luate în considerare pentru publicare. Aceasta situatie nu
reflecta neaparat calitatea materialului, ci numai nepotrivirea cu politica editoriala a
revistei. Manuscrisele nepublicate nu vor fi returnate autorilor.

Procesul de recenzare (peer-review)
Manuscrisul va fi trimis, sub anonimat, către doi referenți, specialiști în domeniul tematic
al studiului, pentru evaluarea oportunității științifice a publicării acestuia în RRSA.
Pentru asigurarea anonimatului, autorii sunt rugați să folosească referiri impersonale la
propriile publicații anterioare.
Referenții sunt aleși de către redactorul-șef, prin consultare cu membrii colegiului
editorial.
Autorii sunt invitați să propună Redacției doi referenți posibili și să trimită acesteia
afilierea instituțională și adresa completă (poștală și e-mail) a persoanelor propuse.
Autorii vor fi informați prompt de primirea materialului la Redacție.
Autorii sunt avertizați că procesul de recenzare poate dura, în unele cazuri, 4-6 luni.
De îndată ce Redacția primește răspunsul referenților, autorii sunt înștiințați de rezultatul
privind acceptarea manuscrisului. Publicarea este prevăzută, de regulă, în primul număr al
RRSA după acest anunț.
În cazul în care referenții au opinii divegente semnificative, Redacția solicită opinia unui al
treilea referent.
În urma referatelor, autorilor li se poate solicita să revizuiască manuscrisul conform
observațiilor referenților. La fiecare observație a referenților, autorii vor preciza în ce
măsură se conformează sau vor justifica opțiunea de a păstra redactarea inițială.
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