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Q1 AICPS urmărește să identifice membrii ce pot contribui în formarea
unui colectiv redacțional permanent al revistei AICPS. În acest scop, în
cadrul Consiliului de Conducere al Asociației au fost discutate aspecte

legate de frecvența anuală a revistei, modul de apariție și conținutul
acesteia, respectiv de constituirea unui colectiv redacțional permanent.
Vă rugăm să vă exprimați opțiunea de participare în cadrul colectivului

redacțional al revistei AICPS.
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# AM URMĂTOAREA OPINIE SAU SUGESTIE PENTRU COLECTIVUL REDACȚIONAL AL
AICPS (VĂ RUGĂM PRECIZAȚI)

DATE

1 se poate creste numarul de articole publicitare pentru a putea finanta efortul persoanei care se
ocupa de continut. se pot publica articole si despre altceva decat proiecte si solutii tehnice. sunt
posibile traduceri din alte reviste similare, problematica de legislatie, normative, exemple de
proiectare

12/2/2019 6:26 PM

2 Pot sa scriu articole, inclusiv sa fa un review la articolele altora dar nu ma pricep la editarea
efectiva/ corectarea/ punerea in pagina revistei/ etc. a articolelor

12/2/2019 2:19 AM

Doresc să fac
parte din...

Doresc să fiu
informat în...
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opinie sau...
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Doresc să fac parte din colectivul redacțional al revistei

Doresc să fiu informat în legătură cu activitatea colectivului redacțional, în vederea unui viitor sprijin

Nu sunt interesat de subiect

Am următoarea opinie sau sugestie pentru colectivul redacțional al AICPS (vă rugăm precizați)

1 / 1

Disponibilitate participare în colectivul redacțional al revistei AICPS
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