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I. Condiții generale 
 
Misiunea Studia Universitatis Babeș-Bolyai, revista Universității „Babeș-Bolyai”, este de a publica noi 
contribuții științifice în multiple domenii. În ceea ce privește manuscrisele transmise spre publicare, sunt 
acceptate doar articole care nu au fost publicate anterior sau trimise în altă parte spre publicare în timp ce se 
află concomitent în revizie pentru a fi publicate în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, deși se acceptă situația 
în care manuscrisele pot fi depuse „în așteptare”, pe un server preprint. Manuscrisele care provin din lucrări 
prezentate în cadrul unor conferințe pot fi transmise spre publicare, cu excepția cazului în care au fost deja 
publicate ca parte a lucrărilor conferinței respective, într-o revistă științifică evaluată inter pares.  
Studia Universitatis Babeș-Bolyai Dramatica nu percepe taxe de publicare. 
 
 
 
II. Procesul de recenzare inter pares 
 
Procesul de evaluare double blind este conceput pentru a se asigura că Studia Universitatis Babeș-Bolyai 
Dramatica, publică articole științifice remarcabile. După primirea unui manuscris, editorii numărului curent 
vor elimina toate datele personale care pot identifica autorul și vor atribui articolul respectiv unui referent 
evaluator care va examina lucrarea și va opta pentru o recomandare din cele patru opțiuni valide: 1) articol 
acceptat fără revizuire, 2) articol acceptat după revizuiri minore, fără a se face apel la surse de validare externe 
3) articol acceptat cu revizuiri majore, 4) articol respins. Editorii numărului curent vor lua decizia ca urmare a 
procesului de evaluare și îl vor notifica pe autor. Responsabilitatea finală pentru toate deciziile privind 
publicarea le revine editorilor numărului curent, cărora trebuie să li se adreseze orice contestație în caz de 
respingere a articolului. Pentru detalii suplimentare, consultați Secțiunea privind recenzarea inter pares.  
 
 
 
III. Aspecte privind Drepturile de autor 
 
Autorii trebuie să se asigure că niciun material trimis ca parte a unui manuscris nu încalcă drepturile de autor 
existente sau drepturile unei terțe părți. Manuscrisele trebuie transmise spre publicare de către autor sau de 
către unul dintre autori, și nu este permis ca altcineva să le transmită în numele acestora. Autorul care se ocupă 
de transmiterea materialelor spre publicare își asumă responsabilitatea pentru articol, atât în timpul transmiterii 
acestuia, cât și pe parcursul procesului de evaluare. Transmiterea unui manuscris pentru a fi publicat de către 
Studia Universitatis Babes-Bolyai implică faptul că toți autorii au citit și au fost de acord cu conținutul acestuia. 
 
Odată cu transmiterea manuscrisului, autorii sunt de acord cu următorul principiu de transfer al dreptului de 
autor: "În momentul în care articolul este acceptat spre publicare, eu, în calitate de autor și reprezentant al 
coautorilor, sunt de acord să transfer către Studia Universitatis Babeș-Bolyai, toate drepturile, inclusiv cele 
referitoare la formularele și datele transmise în format electronic, în conformitate cu legile în vigoare privind 
drepturile de autor, cu excepția următoarelor drepturi pe care autorul și le rezervă în mod expres: dreptul de a 
face copii suplimentare ale întregului articol publicat sau doar ale unor fragmente din acesta, pentru utilizarea 
în predarea la clasă; dreptul de a refolosi integral sau parțial acest material într-o recenzie sau într-un manual 
al căror autor sunt; dreptul de a face copii ale articolului publicat, în vederea distribuirii în cadrul instituției 
unde lucrez. Sunt de acord cu principiul conform căruia autorii sunt ei înșiși responsabili pentru obținerea 
permisiunii de a reproduce materiale protejate de drepturi de autor, din alte surse.” 
 
 
 
Pentru informații suplimentare legate de trimiterea manuscrisului și de formatul acestuia, consultați secțiunea 
Instrucțiuni pentru autori. 
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I. General Conditions 
 
The mission of Studia Universitatis Babes-Bolyai, the official publication of the "Babeş-Bolyai" University, is 
to publish new scientific contributions in all the fields of sciences. Manuscripts cannot have been previously 
published or be currently submitted elsewhere for publication while in review for Studia Universitatis Babes-
Bolyai, although manuscripts may have been deposited on a preprint server. Manuscripts that are derived from 
papers presented at conferences can be submitted unless they have been published as part of the conference 
proceedings in a peer-reviewed journal.  
The journal does not perceive any taxes for publication.  
 
 
 
II. Peer Review Process 
 
The double-blind peer-review process is designed to ensure that Studia Universitatis Babes-Bolyai - Dramatica 
publishes outstanding scholarship. Upon receiving a manuscript, the Issue Editors will remove all personal 
identifying data and assign it to a reviewer, who will review the paper and make a recommendation with respect 
to four possible outcomes: 1) accept without revision, 2) accept after minor revisions, without further external 
review, 3) accept with major revisions, 4) reject. The Issue Editors will make the decision on outcome and 
notify the author. The ultimate responsibility for all decisions lies with the Issue Editors, to whom any appeals 
against rejection should be addressed. For details see: Peer review section.  
 
 
 
III. Copyright 
 
Authors are required to ensure that no material submitted as part of a manuscript infringes existing copyrights, 
or the rights of a third party. Manuscripts must be submitted by one of the authors of the manuscript, and should 
not be submitted by anyone on their behalf. The submitting author takes responsibility for the article during 
submission and peer review. Submission of a manuscript to Studia Universitatis Babes-Bolyai implies that all 
authors have read and agreed to its content. 
Upon submission, the authors agree to the following transfer of copyright agreement" 
 
When the article is accepted for publication, I, as the author and representative of the coauthors, hereby agree 
to transfer to Studia Universitatis Babes-Bolyai Series all rights, including those pertaining to electronic forms 
and transmissions, under existing copyright laws, except for the following, which the author specifically retain: 
the right to make further copies of all or part of the published article for my use in classroom teaching; the 
right to reuse all or part of this material in a review or in a textbook of which I am the author; the right to make 
copies of the published work for internal distribution within the institution that employs me. Authors are 
themselves responsible for obtaining permission to reproduce copyright material from other sources.  
 
 
 
For detailed information concerning the manuscript submission and its format see: Instructions for Authors. 
 
 
 
 


