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1. Dispoziții generale 
  
Editura Scientia este editura Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca. 
 
Sarcinile editurii: 
 

 publicarea materialelor legate de procesul de învățământ (cursuri, manuale universitare, res-
pectiv alte materiale didactice auxiliare); 

 editarea cărților științifice semnate de cadrele didactice și cercetătorii universității; 

 publicarea volumelor cu caracter de atelier care conțin materialele diverselor manifestări științi-
fice organizate de către Universitate; 

 editarea revistei științifice a Universității Acta Universitatis Sapientiae; 

 editarea publicațiilor care servesc interesele științei maghiare din Transilvania, a cooperării ști-
ințifice internaționale și lansarea de concursuri deschise de publicare de cărți cu tematica legată 
de aceste aspecte; 

 popularizarea publicațiilor, organizarea de lansări și prezentări de cărți și de reviste; 

 managementul vizibilității internaționale a publicațiilor editurii. 
 
Organul de conducere al editurii este Comisia Editorială. 
 
Comisia este compusă din 6 membri: directorul editurii, șeful departamentului de cercetare și granturi, 
coordonatorul editurii, respectiv 3 membri delegați din partea decanatelor. Comisia este aprobată de 
către Consiliul de Administrație al universității. Președintele comisiei este directorul editurii și este numit 
tot de Consiliul de Administrație al universității. Durata mandatului comisiei este de 3 ani. 
 
Sarcinile Comisiei Editoriale: 
 

 coordonează activitatea editurii și înaintează propuneri privind politica editorială; 

 participă la întocmirea documentelor legate de activitatea editurii (plan editorial, materiale lega-
te de publicarea și difuzarea publicațiilor); 

 decide asupra manuscriselor primite la concursurile de publicare lansate de către editură; 

 elaborează propuneri privind ridicarea nivelului și performanței activității editoriale, respectiv 
mărirea vizibilității internaționale a publicațiilor;  

 participă la întocmirea documentelor necesare pentru recunoașterea națională a editurii.  
 

2. Condițiile publicării la Editura Scientia  

Editura Scientia funcționează pe bază de plan editorial. Planul editorial se întocmește pe baza propune-
rilor facultăţilor, este aprobat de către Comisia Editorială și intră în vigoare cu acordul Consiliului de 
Administrație.  

Editarea publicațiilor de către Editura Scientia se efectuează în mod gratuit. Autorii nu primesc renume-
rație pentru manuscrisele încredințate Editurii spre publicare.  

Editura publică volume în limba maghiară/română/engleză și alte limbi.  

Editura Scientia publică numai lucrări originale. În cazul în care Comisia Editorială decide publicarea 
unei lucrări deja apărute, lucrarea se va republica cu acordul autorului și al primei edituri. În cazul unor 
litigii rezultate din republicare, autorul poartă responsabilitatea. Dacă se dovedește culpabilitatea auto-
rului, Editura va refuza publicarea lucrărilor ulterioare ale autorului în cauză.  
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Baza legală a publicării reprezintă contractul de editare/publicare, acesta fiind acordul scris între Editură 
și autor/redactor și care stabilește: obligațiile părților, condițiile de publicare, durata contractului, titlul 
lucrării (în limbile maghiară, română sau engleză), caracterul operei, seria în cadrul căreia va apare lu-
crarea, tirajul, precum și numărul de pagini.  

Editura demarează procedura de publicare pe baza unei cereri depuse de către autor. Cererea va fi 
însoțită de manuscrisul finalizat în format electronic și de aprobarea Consiliului facultăţii privind publica-
rea manuscrisului respectiv (decizia Consiliului Facultății). 

Comisia Editorială decide asupra editării manuscriselor cu acordul Consiliului de Administrație a univer-
sității. Publicarea manualelor și cursurilor universitare este reglementată de metodologia aprobată de 
către Senat.  

Propunerea de editare este înaintată Comisiei Editoriale de către coordonatorul de editură. 

Coordonatorul de editură poate cere aprobarea Comisiei Editoriale numai în cazul manuscriselor finali-
zate. Manuscrisul finalizat este varianta pregătită de către autor/redactor conform ghidului curent de 
editare, contrasemnat de directorul editurii „Manuscris finalizat”. Ghidul de pregătire al manuscriselor 
poate fi solicitat prin e-mail de la Editură (scientia@kpi.sapientia.ro). 

Contractul de publicare/redactare va fi semnat de către autor și reprezentantul Editurii după decizia fa-
vorabilă a Comisiei Editoriale, respectiv a Consiliului de Administrație al universității.  

Manuscrisele sunt publicate în ordinea sosirii lor la editură, în funcție de avansarea lor prin fazele lucră-
rilor editoriale (evaluare, tehnoredactare, corectură lingvistică), respectiv în funcție de posibilitățile finan-
ciare. Comisia Editorială poate modifica această ordine, în cazuri urgente, bine justificate, ținând cont 
de interesele Universității. În acest ultim caz, decanatele sunt obligate să informeze în scris Editura 
despre detaliile situației în cauză (argumente, termen limită, condiții de editare etc.).  

Autorul este obligat să colaboreze în mod constructiv cu Editura pe tot parcursul lucrărilor de editare.  

Editura garantează editarea manuscrisului la termenul prestabilit în contractul de editare-publicare, sau 
– în cazul publicațiilor urgente – la termenul fixat de decanate numai dacă de la primirea manuscrisului 
finalizat conform recomandărilor referentului are la dispoziție cel puțin 90 de zile. 

Editura Scientia publică numai volume prevăzute cu cod ISBN, evaluate în prealabil de către referenți 
de specialitate; în format unic stabilit de către Editură.  

Editura poate publica și cărți electronice, prevăzute cu coduri ISBN (e-book). 

Lucrările editoriale (evaluare, redactare, tehnoredactare, respectiv corectura lingvistică) intră în atribuții-
le Editurii. 

Autorul are dreptul de a solicita executarea lucrărilor de tipar cu parametrii superiori celor oferiți de Edi-
tură, dacă acesta suportă cheltuielile suplimentare. 

Editura va trimite manuscrisul referentului de specialitate spre evaluare după aprobarea Comisiei Edito-
riale. Referentul poate fi numai un specialist cu titlul de doctor, faţă de care autorul nu este în relație de 
subordonare sau într-o altă relație de incompatibilitate specificată în Codul Etic. 

Referentul de specialitate este ales de către Editură. Editura informează autorul despre persoana refe-
rentului. În cazul în care autorul ridică argumente întemeiate împotriva desemnării persoanei respective, 
Editura poate numi un alt referent, sau în ultimă instanță, are dreptul de a refuza publicarea manuscrisu-
lui. 

mailto:scientia@kpi.sapientia.ro
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Referentul de specialitate are la dispoziție cel mult o lună pentru evaluarea manuscrisului. Referatul de 
evaluare va fi întocmit având în vedere criteriile stabilite de către Editură. Referatul va conține formulare 
univocă în ceea ce privește publicarea: manuscrisul poate fi publicat în forma depusă; se propun anumi-
te modificări înainte de publicare; nu se recomandă publicarea în această formă. Propunerea făcută 
trebuie argumentată. 

Autorul este obligat să ia în considerare recomandările referentului de specialitate și să finalizeze ma-
nuscrisul ținând cont de acestea. Autorul are dreptul de a se consfătui cu referentul de specialitate cu 
privire la rectificările recomandate. Autorul poate contesta modificările propuse, Editura însă are dreptul 
de a refuza publicarea, dacă din punct de vedere profesional nu se ajunge la consens cu autorul.  

În cazul în care autorul/redactorul nu respectă termenul limită stabilit de către Editură pentru finalizarea 
manuscrisului (efectuarea modificărilor, corecțiilor indicate în raportul de evaluare, sau pe parcursul dis-
cuțiilor purtate între autor și referent), Editura renunță la publicare. 

În cazul în care autorul – după corectarea manuscrisului conform recomandărilor referentului și/sau teh-
noredactare – efectuează modificări majore, care atrag după sine cheltuieli suplimentare pentru editură 
(ex. transcrierea unor părți mai voluminoase, corecții esențiale, care necesită o nouă tehnoredactare 
etc.), autorul se obligă să achite editurii contravaloarea lucrărilor editoriale suplimentare. 

Înainte de tipărire manuscrisul tehnoredactat și corectat se verifică de către autor. Exemplarul de impri-
mat va fi verificat încă o dată de către corectorul lingvistic, de coordonatorul de editură, de șeful depar-
tamentului de cercetare și granturi, respectiv de directorul editurii.  

Planul copertei va fi comandat de către coordonatorul de editură conform formatului stabilit de Editură 
pentru seria respectivă. Autorul va avea posibilitatea de a-și exprima opțiunile în această privință, însă 
nu poate disputa elementele unitare de formă și aspect proprii Editurii.  

Publicațiile Editurii apar în cadrul a patru serii: Volume Sapientia, Manuale Sapientia, Cursuri universita-
re, și seria Atelier. 

Volume Sapientia este seria publicațiilor științifice. 

În cadrul acestei serii sunt publicate acele lucrări care reprezintă rezultatele științifice proprii ale cadrelor 
didactice, tezele de doctorat susținute, precum și manuscrisele ce conțin rezultatele autentice ale pro-
gramelor de cercetare, finanțate de către IPC Fundația Sapientia. Autorii volumelor științifice trebuie să 
dețină titlul de doctor sau să fie înscriși la doctorat. Seria Volume Sapientia cuprinde șase mari domenii: 
filologie, științe sociale, științe ale naturii, științe economice și drept, științe tehnice și arte.  

Cerința Editurii este ca manuscrisele științifice depuse spre publicare în cadrul acestei serii să cuprindă 
mai mult de 120 pagini, fără a depăși însă 300 de pagini. 

În seria Manuale Sapientia se publică manualele întocmite conform programelor de studii din cadrul 
Universităţii Sapientia de către cadrele didactice proprii, sau de către alți specialiști.  

Manualul este materialul didactic scris, întocmit cu o exigență teoretică, având valoare științifică. Autorii 
manualelor trebuie să dețină titlul de doctor. Seria Manualul Sapientia cuprinde de asemenea șase mari 
domenii de știință: filologie, științe sociale, științe ale naturii, științe economice și drept, științe tehnice și 
agrare și artă. 

Manualele Sapientia conțin de regulă 150-200 pagini. 

În cadrul seriei Cursuri universitare sunt publicate suporturile de curs întocmite de către cadrele didac-
tice ale Universității Sapientia, în cazuri justificate în colaborare cu coautori externi. Cursul universitar 
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cuprinde materialul didactic predat pe o perioadă de cel puțin un semestru în cadrul unei discipline de la 
o anumită facultate a rețelei de universități maghiare private. 

Extinderea cursului universitar este de 150-200 pagini.  

Tot în această serie apar diferitele materiale didactice auxiliare (îndrumare, caiete de laborator). Volu-
mul acestora este de 80-100 pagini. 

În seria Atelier intră volumele conferințelor, materialele lucrărilor de atelier sau ale altor manifestări or-
ganizate de către Universitate, respectiv antologii și compendii.  

Editura are dreptul de a reedita orice publicație, fără modificări. Publicarea unei ediții noi, modificate, 
poate fi inițiată de către ambele părți și necesită acordul comun al acestora.  

Editura are dreptul de a înființa alte serii înafara de cele legate în mod direct de procesul de învățământ, 
respectiv de a publica volume proprii. Pentru publicarea acestora este nevoie de aprobarea Comisiei 
Editoriale, respectiv Consiliului de Administrație. 

 

3. Difuzarea și popularizarea publicațiilor Scientia  
 
La Editura Scientia apar publicații tipărite și electronice (e-books). 
 
În cazul cărților științifice, respectiv materialelor legate de procesul de învățământ Editura promovează 
publicațiile în format electronic. 
 
Publicațiile electronice (prevăzute cu cod ISBN, respectiv cod DOI) vor fi încărcate pe site-ul editurii în 
sistem Open Access. 
 
Modul publicării în format tipărit sau/și în format electronic va fi stabilită de către Editură cu acordul au-
torului. 
 

Publicațiile apărute în format tipărit vor fi difuzate prin: distribuirea exemplarelor obligatorii, ale exempla-
relor de drept de autor și de schimb interbibliotecar, precum și prin comercializarea volumelor. Editura 
poate răspândi publicațiile sale și prin donații. 

Exemplarele obligatorii, respectiv exemplarele de drept de autor vor fi expediate de către Editură, iar 
distribuirea exemplarelor de schimb va fi efectuată de către bibliotecile facultăților. 

Comercializarea publicațiilor intră în sarcina Editurii. 

Directorul editurii, respectiv pe bază de împuternicire șeful departamentului de cercetare și granturi dis-
pune asupra donațiilor anuale în limita a 150 de volume apărute în ultimii 3 ani, având în vedere posibili-
tățile editurii, cerințele ivite, respectiv prioritățile Universității. 

 

Exemplare de drept de autor 

Autorii/redactorii volumelor, precum și colaboratorii ediției beneficiază de exemplare gratuite după cum 
urmează: 
- în cazul Volumelor și Manualelor Sapientia  

o un singur autor: 10 exemplare, mai mulți autori: 10/numărul de autori; 
o în cazul volumelor colective: redactorul 5 exemplare, coautorii 1-1 exemplar; 
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- în cazul seriei Cursuri universitare: 
o un singur autor: 10 exemplare, mai mulți autori, 10/numărul de autori 

- în cazul seriei Atelier: 
o redactorul: 5 exemplare 
o coautorii: 1-1 exemplar  

- în cazul altor publicații numărul exemplarelor de drept de autor va fi stabilit în contractul de edi-
tare/publicare. 

 
Exemplare obligatorii  
 
Se trimit exemplare obligatorii Bibliotecii Naționale Române (7 exemplare) și Bibliotecii Naționale 
Széchényi (OSZK) Budapesta (8 exemplare) și – în cazul cărților apărute în domeniul științelor umaniste 
– Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (1 exemplar, începând cu anul 2011, conform ghidului re-
cent de atestare CNCS a revistelor). 

Beneficiază de exemplare gratuite bibliotecile facultăților Universității Sapientia, respectiv ale Universită-
ții Creştine Partium, conform cerințelor procesului de acreditare, în baza solicitărilor și în funcție de po-
sibilitățile Editurii. 

Exemplare de schimb 

În scopul schimbului interbibliotecar, Editura Scientia pune la dispoziția bibliotecilor Universității 
Sapientia și ale Universității Creștine Partium volumele editate, în mod gratuit, în cantitatea solicitată, cu 
aprobarea directorului editurii. În programul de schimb de publicații pot participa biblioteci, universități, 
respectiv instituții cu activitate științifică din țară și din străinătate. 

Comercializarea publicațiilor 

Comercializarea pe plan național a volumelor editate se face direct, iar în străinătate prin rețele de difu-
zare. Desfacerea prin librăriile din România intră în sarcina Editurii. 

Difuzarea publicațiilor vizează cel puțin o librărie din orașele Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Odorhe-
iu Secuiesc, Târgu Mureș, Cluj, Oradea, după posibilități. În afara celor menționate, Editura poate stabili 
relații de colaborare cu orice alt cumpărător. 

Prețul cu amănuntul al publicațiilor este stabilit de către Editură.  

Volumele pot fi cumpărate la sediul Editurii, la bibliotecile facultăților Universității Sapientia, sau prin 
librăria online a Editurii (www.scientiakiado.ro). Pe site-ul librăriei online sunt prezentate coperta, cu-
prinsul și rezumatul volumelor. 

Donații 

Scopul donațiilor este diseminarea pe o scară mai largă a volumelor științifice publicate de către Editură, 
respectiv aprofundarea relațiilor Universității cu alte instituții de învățământ/cercetare. 

Editura poate oferi donații liceelor, universităților din țară și din străinătate, instituțiilor de cercetare, bi-
bliotecilor precum și organizațiilor societății civile. 

Persoanele fizice pot primi donații numai în cazuri justificate.  

Cu scop de protocol universitar, rectorul și decanii facultăților pot solicita cărți pentru donație, după ce-
rințe. Editura informează în mod regulat conducerea Universității despre noile apariții. 

http://www.scientiakiado.ro/
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Editura ține evidența volumelor oferite spre donație, precum și cea a instituțiilor și persoanelor fizice 
care au primit donație din partea Universității. Directorul editurii deține dreptul de semnătură în numele 
donatorului. Documentele de donație pot fi semnate, pe bază de împuternicire, și de către șeful Depar-
tamentului de Cercetare.  

Editura – cu acordul Comisiei Editoriale – are dreptul de a încheie contracte de difuzare a publicațiilor 
electronice cu diferite librării, biblioteci, baze de date naționale și internaționale în vederea creșterii vizi-
bilității publicațiilor Scientia.  

 

 
Prezentul regulament a fost aprobat de către Senatul Universității Sapientia 

 la ședința din 26 octombrie 2018 (hotărârea 2177/2018.10.26. - Anexa 3.) 

 


