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Regulamentul de editare şi difuzare
al revistei universitare
ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE

1. Dispoziţii generale

Acta Universitatis Sapientiae a fost fondată în anul 2007, fiind revista ştiinţifică a Universităţii Sapientia.
Scopul revistei este publicarea rezultatelor ştiinţifice obţinute de către cadrele didactice ale universităţii şi de
către alţi colaboratori ai revistei, lărgirea relaţiilor editoriale cu alte instituţii din ţară şi din străinătate, precum
şi informarea colectivităţii universitare despre noutăţile ştiinţifice din diferite domenii de cercetare.
Revista este editată de către Editura Scientia. Conform Regulamentului editurii, publicarea articolelor
ştiinţifice se efectuează în mod gratuit. Autorii nu sunt remuneraţi pentru materialele încredinţate revistei spre
publicare.
Autorii îşi asumă răspunderea pentru autenticitatea manuscriselor publicate şi acordă revistei dreptul de
publicare în exclusivitate.
Activitatea editorială este coordonată de Comitetul de Redacţie. Comitetul este alcătuit din 6 membri şi este
condus de redactorul şef.
Cheltuielile editării vor fi asigurate din bugetul Rectoratului Universităţii, iar – după cerinţe şi posibilităţi – pot fi
folosite şi alte surse de finanţare: granturi, proiecte câştigate de la diferite fonduri interne şi externe, precum
şi eventuale sponsorizări.
Revista publică în limba engleză, şi aplică regula peer review.
Revista apare în format tipărit şi electronic în mai multe serii, fiecare având cod ISSN (tipărit şi online).
2. Seriile revistei
Conform actului constitutiv al revistei (aprobat de Senatul Universităţii prin decizia 608/01.02.2008) revista
apare pe grupe de domenii de ştiinţă, după cum urmează:
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1.)
2.)
3.)
4.)

arte şi litere (fotografie, cinematografie, media, literatură, lingvistică);
ştiinţe sociale (sociologie, comunicare socială, relaţii publice, pedagogie, studii europene);
ştiinţe ale naturii (matematică, informatică, chimie, fizică, biologie, ştiinţa mediului);
ştiinţe tehnice şi agricole (inginerie alimentară, horticultură, ingineria mediului, automatizare şi
informatică aplicată, inginerie mecanică şi electronică, calculatoare);
5.) ştiinţe economice şi juridice (economie, drept, informatică de gestiune, contabilitate).

În cadrul domeniilor ştiinţifice pot fi editate diverse serii.
Revista Acta Universitatis Sapientiae are următoarele serii:
Nr.
Titlul seriei
crt
1.
Acta Universitatis Sapientia MATHEMATICA

1844 6094

2066 7752

semestrial

2.

Acta Universitatis Sapientia INFORMATICA

1844 6086

2066 7760

semestrial

3.
4.
5.

Acta Universitatis Sapientia ALIMENTARIA
1844 7449
Acta Universitatis Sapientia PHILOLOGIA
2067 5151
Acta Universitatis Sapientia FILM AND MEDIA STUDIES 2065 5924

2066 7744
2068 2956
2066 7779

6.

Acta Universitatis Sapientia AGRICULTURE AND
ENVIRONMENT
Acta Universitatis Sapientia EUROPEAN AND
REGIONAL STUDIES
Acta Universitatis Sapientia ELECTRICAL AND
MECHANICAL ENGINEERING
Acta Universitatis Sapientia SOCIAL ANALYSIS

2065 748X

2068 2964

anual
semestrial
1 sau 2
volume pe an
anual

2066 639X

2068 7583

semestrial

2065 5916

2066 8910

anual

7.
8.
9.

ISSN tipărit

2069 7449

ISSN online

Periodicitate

semestrial

Departamentele universităţii pot edita serii noi. Lansarea unei noi serii necesită înaintarea planului detailat al
seriei către Comitetul de Redacţie. Planul va cuprinde: concepţia, priorităţile şi direcţiile principale ale seriei,
ghidul de instrucţiuni de publicare, conţinutul primului număr, şi trebuie aprobat de Senat.
Fiecare serie are colectiv de redacţie propriu. Instrucţiunile de publicare pentru fiecare serie sunt afişate pe
site ul revistei (http://www.acta.sapientia.ro), la seria respectivă.
Tehnoredactarea intră în atribuţiile Editurii Scientia. Planul copertei va fi executat de către secretarul de
redacţie al Editurii, ţinând cont de elementele unitare de formă şi aspect, proprii revistei.
Tirajul fiecărei serii este de 150 de exemplare pentru fiecare număr. În cazuri justificate (ediţii de conferinţă,
număr mare de abonamente), acest tiraj se poate mări.

3. Acreditarea şi internaţionalizarea revistei
Obţinerea acreditării seriilor revistei de către CNCS, introducerea lor în bazele de date internaţionale şi în
cataloagele centralizatoare de rezumate, este obligaţia comună a Editurii şi a Comitetelor de redacţie ale
seriilor.
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4. Difuzarea revistei

Seriile revistei Acta Universitatis Sapientiae sunt difuzate prin: distribuirea exemplarelor obligatorii, ale
exemplarelor de drept de autor şi de schimb inter bibliotecar, precum şi prin comercializare. Departamentele
şi Editura pot răspândi şi populariza seriile prin donaţii.
Exemplarele obligatorii, respectiv exemplarele de drept de autor vor fi expediate de către Editură, distribuirea
exemplarelor de schimb va fi efectuată de către bibliotecile Departamentelor. Comercializarea intră în sarcina
Editurii.
Fiecare autor beneficiază de câte un exemplar gratuit, nu se dau extrase.
Se trimit exemplare obligatorii Bibiliotecii Naţionale Române (7 exemplare) şi Bibliotecii Naţionale Széchényi
(OSZK) Budapesta (8 exemplare), Bilbliotecii Naţionale a Republicii Moldova (1 exemplar, începând cu anul
2011, conform ghidului recent de atestare CNCS al revistelor).
În scopul schimbului inter bibliotecar Editura Scientia pune revistele la dispoziţia bibliotecilor Universităţii
Sapientia în mod gratuit în cantitatea solicitată, cu aprobarea directorului Editurii şi a redactorului şef. În
programul de schimb de publicaţii pot participa biblioteci, universităţi, respectiv instituţii cu activitate ştiinţifică
din ţară şi din străinătate.
Scopul donaţiilor este diseminarea pe o scară mai largă a revistei de către Editură, respectiv aprofundarea
relaţiilor Universităţii Sapientia cu alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare. Donaţia – în limita
posibilităţilor – se efectuează pe baza unei cereri a Decanului către Editură şi se aprobă de directorul Editurii
şi de redactorul şef.

5. Dispoziţie finală
În cazul unor litigii rezultate din publicarea sau republicarea articolelor, privind dreptul de autor (de ex.
plagiat), responsabilitatea îi revine autorului.

Cluj, 20.10.2011

Redactor şef
Conf. univ. dr. Bege Antal

Director Editură
Prof. univ. dr. Kása Zoltán

Aprobat prin decizia Senatului nr. 1113/28.10.2011.
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