ȘCOALA DE VARĂ RAYS
LIMBAJ ŞI SCRIS ACADEMIC
LSA 2017
01 septembrie – 03 septembrie 2017
Education Point, Piața Romană, București

Romanian Association of Young Scholars (RAYS) are plăcerea de a vă invita la prima
ediție a Școlii de Vară RAYS - Limbaj și Scris Academic (LSA2017).
Evenimentul se va desfășura în perioada 01.09.2017 - 03.09.2017 la centrul de
conferințe Education Point (zona Piața Romană, București).
Conceptul unei școli de vară cu tema Limbaj și Scris Academic (LSA2017) a apărut ca
urmare a activității de organizare de evenimente academice a RAYS din ultimii 2 ani.
La solicitarea participanților noștri, care au considerat necesare cursuri pe tema
structurii unei lucrări de doctorat, elementelor de stil și a sistemelor de referințe, am
inițiat 7 module de studiu (teoretice și practic-aplicative), precum și 6 workshopuri
destinate să suplinească lipsa unui asemenea curs din anumite medii universitare.
Astfel, sunt invitați să aplice doctoranzi, masteranzi și studenți la ciclul de licență,
indiferent de domeniul de studiu, interesați să afle mai multe despre elementele
specifice limbajului și scrisului academic. Pentru a vă înscrie, vă rugăm să ne trimiteți
un e-mail la office@rays.org.ro cu numele, statutul, afilierea instituțională, tema tezei
de doctorat/lucrării de disertație/licență (dacă este cazul) și dovada achitării taxei de
participare până pe 24 august 2017 (taxa se poate achita până pe 29 august).
Așteptăm cu drag aplicațiile voastre!
Cristina Manolache - Președinte RAYS & Director Școală de vară LSA 2017
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CALENDAR
LSA2017

01 septembrie 2017
10:30 Cuvânt de deschidere – Dr. Cristina Manolache, Preşedinte RAYS
11:00 – 13:00 Modulul 1. Pregătirea şi planificarea cercetării
13:00 – 14:00 Pauză de masă
14:00 – 16:00 Modulul 2. Literatura de specialitate
16:00 – 18:00 Workshop3. Tehnici utile pentru cercetare
18:00 – 19:00 Workshop5. Strategii pentru o editare eficientă

02 septembrie 2017
08:00 – 10:00 Modulul 3. Elemente de structură
10:00 – 12:00 Modulul 3. Elemente de structură
12:00 – 14:00 Workshop4. Cum evidenţiem rezultatele cercetării?
14:00 – 15:00 Pauză de masă
15:00 – 17:00 Modulul 4. Sisteme de referințe
17:00 – 19:00 Workshop6. Tabele şi alte elemente vizuale în cercetare

03 septembrie 2017
08:00 – 10:00 Modulul 5. Elemente de stil
10:00 – 12:00 Modulul 6.Ce este plagiatul şi cum îl evităm?
13:00 – 14:00 Modulul 7. Norme de tehnoredactare
14:00 – 15:00 Pauză de masă
15:00 – 17:00 Workshop1. Cum se redactează un abstract/rezumat pentru
participarea la conferinţe academice?
17:00 – 19:00 Workshop2. O prezentare/susţinere de succes
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MODULUL 1.
PREGĂTIRE ȘI
PLANIFICARE









brainstorming
identificarea surselor de
cercetare
tehnici
utile
pentru
cercetare
strategii pentru o lectură
eficientă
cum luăm notițe?
gândirea critică
harta întrebărilor
planul lucrării

MODULUL 4.
SISTEME DE
REFERINȚE












utilitate
modalități de citare
categorii de informații
care necesită/ nu necesită
referințe
acuratețe
sistemul de referințe
Chicago
sistemul de referințe
Harvard
sistemul de referințe
MHRA
(Modern
Humanities
Research
Association)
footnotes vs. endnotes
cum se construiește o
bibliografie
soft-uri utile

MODULUL 7.
NORME DE
TEHNOREDACTARE







MODULUL 2.
LITERATURA DE
SPECIALITATE








definiție
rol
principiul relevanței
de unde și cum începem?
structură
referințe autori
limitări

MODULUL 3.
ELEMENTE DE
STRUCTURĂ









MODULUL 5.
ELEMENTE DE STIL












caracteristici stilistice
stilul narativ
stilul descriptiv
stilul empiric
stilul critic
stilul personal și reflectiv
persoana I în limbajul
academic
tabele și alte elemente
vizuale
greșeli frecvente
expresii utile
expresii de evitat

formularea titlului
paragrafe
secțiuni și sub-secțiuni
introducere
metodologie
prezentarea și analiza
rezultatelor cercetării
concluzii
editare

MODULUL 6.
CE ESTE PLAGIATUL
ȘI
CUM ÎL EVITĂM?






ce este plagiatul
tipuri de plagiat
integritate academică
indicarea surselor
soft-uri utile

*Modulul 7. Norme de tehnoredactare se va modifica în funcție de
nivelul și cerințele participanților (ex. dacă nu sunt participanți de la
ciclul de licență, nu se va discuta despre tehnoredactarea lucrărilor
de licență).

teze de doctorat
**Toate modulele și workshop-urile LSA 2017 presupun discuții și
lucrări de disertație
exerciții practic-aplicative.
lucrări de licență
articole științifice
abstractul/rezumatul unui ***Toate materialele de lucru - teoretice și aplicative - sunt incluse
în taxa de participare.
articol
recenzii
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INFORMAȚII UTILE


La finalul școlii de vară cursanții vor primi un certificat de participare numai
dacă au fost prezenți la cel puțin 3 workshop-uri și 4 module.



Cursurile Școlii de Vară LSA presupun numeroase activități de redactare/
modificare/ evaluare a diferite tipuri de texte academice.



Materialele de lucru cu informațiile teoretice necesare precum și fișele de lucru
vor fi oferite de organizatori în prima zi de cursuri.



În funcție de ponderea participanților, dar și în funcție de domeniile de
cercetare din care provin, în cadrul fiecărui modul vor fi discutate și dezbătute,
aplicativ, tezele/ lucrările de cercetare ale fiecăruia. Mai multe instrucțiuni
referitoare la aceste activități vor fi transmise via e-mail, în luna august.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE
Trimiteţi un e-mail la office@rays.org.ro cu numele, statutul, afilierea instituţională,
tema tezei de doctorat/ lucrării de disertaţie/ lucrării de licenţă (dacă este cazul) şi
dovada achitării taxei de participare până pe 24 august 2017.
Taxa de participare este în valoare de 200 RON şi acoperă participarea la toate
cursurile şi workshop-urile evenimentului, materialele de lucru personalizate, fișele
toretice și caietele de lucru, certificatul de participare şi pauzele de cafea. Taxa nu
acoperă cheltuielile de cazare şi pauzele de masă.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi
www.rays.org.ro/lsa
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