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Pentru că o nouă prezență în zona publicațiilor științifice este benefică întotdeauna!

Pentru că dezvoltarea medicinei bazate pe dovezi și a medicinei personalizate se bazează pe cercetare și
diseminarea informației rezultate din cercetare!

Pentru că RoJCED este “peer review” și “open acces” și publică materiale științifice originale, referitoare
la toate aspectele din dermatologie și specialitățile înrudite (cercetare, diagnostic și management de caz).

Scopul RoJCED este de a se constitui într-o platformă destinată promovării comunicării științifice de tip
multi- / inter- și transdisciplinare între variate nuclee de cercetare și stabilirea de relații de cooperare și
colaborare la nivel național și internațional, în vederea realizării unor rețele transfrontaliere de cercetare.
Caracterul de tip “open acces” al RoJCED semnifică faptul că întregul conținut este disponibil fără costuri
(“free of charge”) atât pentru utilizator, cât și pentru instituția de care aparține.

Conceptul “open acces” constă în disponibilitatea tuturor articolelor pentru toți cititorii, ceea ce conduce
atât la o diseminare mai rapidă a rezultatelor științifice, cât și la creșterea numărului de citări ale
articolului (aspect important în cadrul activității de cercetare și academice).
Utilizatorii înregistrați au dreptul de a citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta și realiza link-uri către
textul integral al articolelor din RoJCED fără permisiunea inițială din partea editurii sau a autorului,
atâta timp cât citează sursa articolului.
Pentru că ne adresăm unei vaste comunități științifice reprezentate de medici rezidenți, specialiști și primari,
cadrelor universitare și asociațiilor de pacienți, precum și asociațiilor profesionale și firmelor de
medicamente, aparatură medicală, laborator.

Pentru că Boardul RoJCED este constituit din personalități științifice marcante, recunoscute la nivel
internațional în domeniul lor de activitate, cu experiență academică și în activitatea de cercetare.

Pentru că obiectivul primordial al RoJCED este de a asigura publicarea și indexarea articolelor
cât mai rapidă, pentru diseminarea informațiilor și pentru sprijinirea activității academice și de
cercetare a autorilor.

Vă mulțumesc!

