
      

 
IEEE și Enformation, vă invită la workshop-ul cu tema:

Sfaturi despre biblioteca digitală IEEE Xplore; Cum să publici la IEEE?

Detalii eveniment:
Data: 03 Martie 2020
Interval orar desfășurare eveniment: 10:00 - 12:00
Locatie: Universitatea Politehnică București, Splaiul Independenței, nr. 313, corp A, et. 3, sala 3.2
Speaker: Eszter Lukács, IEEE Client Services Manager

Agenda:
1. Sfaturi despre IEEE Xplore

• Cele mai bune practici pentru a maximiza funcționalitățile platformei IEEE Xplore;
• Informații despre companii, tehnologii noi de produse, instituții academice și de cercetare și brevete cu

căutarea afilierii autorilor;
• Articole influente cu sortarea listei de rezultate după „Cele mai citate de lucrări“;
• Funcționalități și materiale suplimentare la textul integral al articolelor în format html;
• Cele mai noi evoluții din domeniile de interes prin configurarea alertelor de conținut și a căutărilor

salvate în IEEE Xplore;
• Algoritmi în IEEE Xplore;
• Cele mai noi funcționalități din IEEE Xplore, noi titluri de conferințe și jurnale, resurse disponibile gratuit

pentru autori;

2. Cum să publici la IEEE!
• Unde ar trebui să public? Cum pot găsi o conferință sau un jurnal avantajos pentru ideile mele? Cum

decid unde să public?
• Structura de bază a unui articol științific;
• Prezentare generală a procesului de revizuire, ce trebuie să știu înainte de a trimite un articol la o revistă;
• Posibilitatea de a publica articole în acces deschis la IEEE;
• Discuții deschise despre probleme și întrebări cu privire la redactarea și depunerea lucrărilor.

Acest workshop este gratuit și se adresează tuturor utilizatorilor IEEE (cadre didactice, cercetători, studenți,
doctoranzi, masteranzi, bibliotecari, etc.).

Persoanele interesate să participe se pot înregistra aici:
https://www.e-nformation.ro/events/workshop-ieee-noutati-ieee-xplore-si-publicarea-cu-ieee-3-martie-
2020-poli-bucuresti

Un certificat de participare va fi eliberat tuturor participanților.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa: titi.jalba@e-nformation.ro

Vă așteptăm!
Cu toată considerația,
Echipa Enformation


