
 1

400112 Cluj-Napoca  
str. Matei Corvin nr. 4  

 Tel./fax: 0040 264 593 694 
scientia@kpi.sapientia.ro 

www.scientiakiado.ro  

 

 

AZ ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTAE  

EGYETEMI FOLYÓIRAT  

PUBLIKÁLÁSI ÉS TERJESZTÉSI SZABÁLYZATA 

 
1. Általános rendelkezések 

 

Az Acta Universitatis Sapientiae címő folyóirat a Sapientia EMTE tudományos folyóirata, 2007-ben ala-
pították az egyetem oktatói.  

Célja, hogy publikálási fórumot biztosítson a Sapientia EMTE, illetve más egyetemek kutatóinak, széle-
sítse a tudományos és kiadói kapcsolatokat más hazai és nemzetközi intézményekkel, valamint tájékoz-
tassa az egyetemi közösséget a legújabb kutatási eredményekrıl. 

A folyóiratot a Scientia Kiadó adja ki. A kiadói szabályzat értelmében a cikkek szerzıi a kéziratokért dí-
jazásban nem részesülnek.  

A publikálás céljából leadott cikkek szakmai hitelességéért a szerzık vállalnak felelısséget. 

A kiadási munkálatokat a Szerkesztıbizottság koordinálja. A Szerkesztıbizottságnak 6 tagja van, a bi-
zottságot a fıszerkesztı vezeti. 

A folyóirat kiadásának költségeit a Rektori Hivatal a saját, éves költségvetésébıl biztosítja. Lehetısé-
gekhez mérten a költségek fedezésére – részben van egészben – más források is bevonhatók (így ha-
zai és külföldi pályázati pénzek, illetve különféle egyéb pénzügyi támogatások). 

A folyóirat angol nyelven jelenik meg és kizárólag szakmailag lektoráltatott cikkeket közöl (peer review 
rendszer). 

A folyóirat nyomtatott és elektronikus (online) formában egyaránt megjelenik. Több sorozata van, ezek 
közül mindegyik külön-külön nyomtatott és online ISSN számmal is rendelkezik. 

  

2. A folyóirat sorozatai 

 

A Szenátus által elfogadott alapító okirat értelmében (608/01.02.2008 sz. szenátusi határozat) az egye-
temi folyóirat az alábbi tudományterületeket fogja át: 
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1.) Bölcsészettudományok és mővészetek (nyelvészet, irodalom, fotó- és filmmővészet);  
2.) Társadalomtudományok (szociológia, kommunikáció és közkapcsolatok, pedagógia, európai ta-

nulmányok);  
3.) Természettudományok (matematika, informatika, kémia, fizika, biológia, környezettudomány);  
4.) Mőszaki és agrártudományok (élelmiszer- és környezetmérnöki tudományok, kertészet, automa-

tizálás és alkalmazott informatika, mechanika, elektronika, számítástechnika);  
5.) Jog- és gazdaságtudományok (gazdaság, jog, gazdálkodásinformatika, könyvelıség). 

 

A felsorolt csoportokon belül lehetıség van különféle sorozatok megjelentetésére.  

Az Acta Universitatis Sapientiae c. egyetemi folyóirat az alábbi sorozatokban jelenik meg: 

 

Sor-
sz.ám 

 
Sorozat 

ISSN  
(nyomtatott  
kiadás) 

ISSN 
(online kiadás) 

 
Megjelenik 

1. Acta Universitatis Sapientia MATHEMATICA 1844-6094 2066-7752 félévente 

2. Acta Universitatis Sapientia INFORMATICA 1844-6086 2066-7760 félévente 

3. Acta Universitatis Sapientia ALIMENTARIA 1844-7449 2066-7744 évente 

4. Acta Universitatis Sapientia PHILOLOGIA 2067-5151 2068-2956 félévente 

5. Acta Universitatis Sapientia FILM AND MEDIA 
STUDIES 

2065-5924 2066-7779 1vagy 2 szám-
mal évente 

6. Acta Universitatis Sapientia AGRICULTURE AND 
ENVIRONMENT 

2065-748X 2068-2964 évente 

7. Acta Universitatis Sapientia EUROPEAN AND 
REGIONAL STUDIES 

2066-639X 2068-7583 félévente 

8. Acta Universitatis Sapientia ELECTRICAL AND 
MECHANICAL ENGINEERING 

2065-5916 2066-8910 évente 

9. Acta Universitatis Sapientia SOCIAL ANALYSIS 2069-7449  félévente 

 

A tanszékek kezdeményezhetik új sorozatok indítását. Ennek feltétele az adott sorozat részletes terve-
zetének a benyújtása a Szerkesztıbizottsághoz. A sorozattervnek tartalmaznia kell a fı célkitőzéseket, 
a publikálásra vonatkozó útmutatásokat, valamint az elsı szám tartalomjegyzékét. Új sorozat elindítá-
sához szükséges a Szenátus jóváhagyása.    

Minden sorozat saját szerkesztıséggel rendelkezik. A publikálási útmutató mindegyik sorozat esetében 
nyilvános, megtalálható a folyóirat honlapján (http://www.acta.sapientia.ro). 

A tördelés a Kiadó feladata. A borítótervet a kiadványszerkesztı tiktár készíti el az adott sorozat szer-
kesztıségével egyeztetve, azonban az egységes arculati elemek nem képezhetik vita tárgyát. 

Minden folyóiratszám 150 példányszámban jelenik meg. Indokolt esetben a példányszám növelhetı 
(elıfizetık nagy száma, szélesebb érdeklıdésre számot tartó konferencia-kiadványok).  
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3. A folyóirat hazai és nemzetközi elismertetése  

 

A folyóirat sorozatainak a CNCS általi akkreditálása, valamint a nemzetközi adatbázisokba, katalógu-
sokba való felvétele, a Kiadónak és a különféle sorozatok szerkesztıinek közös feladata.   

 

4. A folyóirat terjesztése 

 

Az Acta Universitatis Sapientae címő egyetemi  folyóirat terjesztése köteles-, tisztelet-, valamint csere-
példányok szétküldése révén, továbbá kereskedelmi terjesztés útján történik. A tanszékek, valamint a 
Kiadó adományok útján is népszerősíthetik a lapot.  

A tisztelet- és köteles példányokat a Kiadó továbbítja, a cserepéldányok szétküldését a Sapientia EMTE 
kari könyvtárai végzik. A kereskedelmi terjesztés a Kiadó feladata.  

Minden szerzı jogosult egy tiszteletpéldányra, a Kiadó nem ad kivonatokat.  

Köteles példányban részesül a bukaresti Román Nemzeti Könyvtár (7 példány), a budapesti Országos 
Széchényi Könyvtár (8 példány), valamint a 2011-es CNCS követelményeknek megfelelıen a Moldvai 
Köztársaság Nemzeti Könyvtára (1 példány). 

Kiadványcsere céljából a folyóirat sorozatai az igényelt példányszámban, ingyenesen a Sapientia EMTE 
kari könyvtárai rendelkezésére állnak. A csereprogramban különbözı romániai, magyarországi, és más 
külföldi könyvtárak, egyetemek, illetve tudományos tevékenységet folytató intézetek vesznek részt. 

Az adományozás célja a folyóiratnak, illetve sorozatainak minél szélesebb körben való megismertetése, 
népszerősítése, illetve a más oktatási és/vagy tudományos intézményekkel való kapcsolatok elmélyíté-
se. Az adományozás dékáni kérés alapján történik, amelyet a Kiadó igazgatója valamint a fıszerkesztı 
hagy jóvá. 

 
5. Záró rendelkezés 

 

A szerzıi jogokkal kapcsolatos jogviták esetén (cikkek közlési vagy újraközlési joga, plágium stb.) a fe-
lelısség a szerzıket terheli. 

.  

Kolozsvár, 2011. október 20-án 

 

Fıszerkesztı:         A Kiadó igazgatója 

dr. Bege Antal                dr. Kása Zoltán 

 

Jelen szabályzatot a Szenátus 1113/28.10.2011 sz. határozatával jóváhagyta. 

 


