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CADRUL LEGISLATIV
Regulamentul cadru de organizare și funcționare a revistelor/ publicațiilor periodice aflate sub
egida Editurii „Alma Mater" a Universității „Vasile Alecsandri" din Bacău, R-11.06-02.
PREAMBUL
Prezentul regulament stabilește condițiile de organizare și funcționare ale revistelor științifice
studențești „Kinetostud” și „Voxstud”, editate sub egida Editurii Alma Mater din cadrul
Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău.
Art.1. Revistele „Kinetostud” și „Voxstud” sunt o publicații științifice studențești, în format printat,
arondate domeniului științelor motricității umane și își propun diseminarea preocupărilor în ceea ce
priveşte activitatea de cercetare din cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi a lucrărilor ştiinţifice
prezentate şi premiate la manifestările ştiinţifice studenţeşti la nivel instituțional, național și
internațional.
Art. 2. Obiectivele de principiu ale revistelor sunt următoarele:
- să reprezinte realizările științifice studențești în domeniul cercetării;
- să asigure un sprijin pentru activitatea de cercetare, desfășurată de studenții Facultății de Științe
ale Mișcării, Sportului și Sănătății în cercuri și colective științifice;
- să asigure calitatea materialelor tipărite în acord cu exigențele academice.
Art. 3. Finanțarea activității revistelor se realizează din: fonduri ale Facultății, fonduri proprii ale
revistei, granturi de cercetare, resurse extrabugetare ale facultății, sponsorizări etc.
Art. 4. Frecvența de apariție a revistei este anuală iar limba de apariție a revistelor este limba
română.
Art. 5. Revistele studențești sunt realizate și coordonate la nivelul Facultății de Științe ale Mișcării,
Sportului și Sănătății, fiind înființate în baza deciziei Consiliului Facultății.
Art. 6. Structura organizatorică a revistelor este formată din: editor șef, comitet editorial, științific
și de redacție. Conducerea executivă este asigurată de editorul șef, aprobat de către Consiliul
Facultății, iar activitatea acestuia şi a colectivului editorial este evaluată la fiecare patru ani.
Art. 7. Editorul șef propune politica editorială a revistei și o supune aprobării Consiliului Facultății,
asigură respectarea prevederilor Regulamentului cadru de organizare și funcționare a revistelor
editate sub egida Editurii „Alma Mater” a Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău, realizează
raportul anual al revistei și păstrează arhiva revistei, numerele apărute ale revistei periodice în fomat
electronic și/sau tipărit.
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Art. 8. Activitatea editorului șef este evaluată la fiecare patru ani de către Consiliul Facultății și, în
funcție de rezultate, respectiv în situația în care activitatea revistei este declarată necorespunzătoare,
se poate decide înlocuirea acestuia.
Art. 9. Comitetul ştiinţific asigură recenzarea articolelor primite spre publicare și este format din
cadre didactice din domeniu, din facultate, la propunerea colectivului editorial şi a editorului şef,
care fac parte de drept din acest comitet.
Art. 10. Comitetul de redacție asigură partea tehnică a activității de editare: primirea lucrărilor,
verifică respectarea condițiilor de tehnoredactare ale lucrărilor ce urmează a fi publicate.
Art. 11. Comitetul editorial este propus de către editorul șef și aprobat de către Consiliul facultății,
este format din cadre didactice și studenți.
Art. 12. Redactorul-șef întreprinde măsuri și acțiuni de promovare a revistei, selectează și propune
întocmirea cuprinsului revistei, monitorizează activitățile redacționale: lectură, corectură,
întocmirea cuprinsului și se preocupă de ritmicitatea aparițiilor.
Art. 13. Informații privind publicația respectivă, componența structurii organizatorice, perioada de
transmitere a articolelor, condițiile de tehnoredactare, cuprinsul fiecărui număr, pot fi postate pe
site-ul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății.
Art. 14. Articolele propuse spre publicare vor fi supuse verificării privind originalitatea, folosinduse software-ul existent la nivelul universității - Plagiarism Detector, respectând procentul de maxim
15% admis.
Art. 15. Revistele vor purta semnele si înscrisurile oficiale ale Universității „Vasile Alecsandri” din
Bacău, ale Editurii „Alma Mater” și ale Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății.
Ediția 1, revizia 0, a prezentului regulament intră în vigoare odată cu aprobarea în ședința
Consiliului Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății.
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