
 
 

 

 

GHID DE REDACTARE A UNUI APEL PENTRU LUCRĂRI 
 

 

Studia Universitatis Babeș‐Bolyai Philologia invită propuneri pentru secțiunile tematice ale numerelor sale. Aceste propuneri trebuie făcute sub forma unor apeluri pentru lucrări și trimise pe adresa revistei: studia.philologia@lett.ubbcluj.ro. Apelurile pentru lucrări trebuie să se încadreze în unul din (sub)domeniile ce constituie profilul tematic al revistei, respectiv studii literare, istorie și teorie literară, literatură comparată, studii culturale, studii de gen, digital humanities, ecocritică, studii de lingvistică teoretică și aplicată, semiotică, pragmatică, traductologie, didactica limbilor (străine). Temele propuse trebuie definite clar și ancorate într-un câmp teoretic solid. De asemenea, ele trebuie să fie de actualitate și de interes pentru cercetătorii din domeniul specific, astfel încât să atragă un număr de minimum 10 lucrări publicabile. O secțiune tematică va avea 10-15 lucrări ce vor respecta recomandările din documentul Instrucțiuni pentru autori, disponibil pe site-ul revistei (http://studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/pdf/Instructiuni_Ro.pdf) . În spiritul consolidării parteneriatelor inter-instituționale, Studia Universitatis Babeș‐Bolyai 
Philologia încurajează propuneri colaborative, fără a exclude, însă, coordonatori unici sau echipe din aceeași instituție.   
Structura apelului: 

• Titlu 
• Numele, afilierea și adresa de e-mail a coordonatorului/coordonatorilor 
• Definirea clară a temei și a cadrului teoretic care o validează, cu insistență pe relevanța acestora în aria de studiu corespunzătoare (400-500 de cuvinte). 
• Enumerarea sub-temelor (5-10) ce pot fi explorate de autorii interesați. 
• listă bibliografică propusă ca suport, formată din minimum 5 titluri de lucrări teoretice și critice relevante. 
• Enumerarea limbilor în care se vor accepta articolele pentru secțiunea tematică propusă. 
• Descrierea procedurii de primire și selectare a lucrărilor pentru secțiunea tematică, dacă aceasta diferă de procedura generală a revistei.   

Termene de depunere Propunerile pentru secțiuni tematice vor fi trimise redacției cu minimum 18 luni înainte de luna de publicare a numărului vizat de coordonator(i). Decizia de acceptare sau refuz se va lua în cadrul unei ședințe de redacție și va fi comunicată coordonatorului în termen de 30 de zile de la primirea apelului.   
Atribuțiile coordonatorului și ale echipei redacționale Coordonatorul va colabora îndeaproape cu redactorul/redactorii responsabil(i) de numărul alocat secțiunii tematice, de la finalizarea apelului și până la definitivarea numărului respectiv, și poate solicita oricând asistența redacției pentru orice etapă a pregătirii secțiunii tematice pentru publicare. 



 Coordonatorul se va implica în diseminarea apelului, atât prin invitarea directă a specialiștilor din domeniul vizat, cât și prin publicarea acestuia pe site-uri specifice, cu anunțarea redacției. Apelul va fi publicat pe site-ul revistei Studia Universitatis Babeș‐Bolyai Philologia cu minimum 12 luni înainte de luna de apariție a numărului respectiv. Coordonatorul împreună cu redactorul responsabil/redacția asigură o primă selecție a articolelor propuse în funcție de relevanța acestora și de adecvarea la tematica numărului. Propunerile care trec de acest prim filtru intră în procesul de evaluare colegială dublu anonimă. Coordonatorul este responsabil de buna derulare a procesului respectiv, ce implică evaluarea anonimă a fiecărui articol de către 2 specialiști în domeniu, din afara instituției în care activează autorul articolului și, preferabil, din afara Universității Babeș-Bolyai. Întreaga corespondență cu evaluatorii se va face prin e-mail, incluzând adresa redacției (studia.philologia@lett.ubbcluj.ro) în câmpul cc al corespondenței electronice. Pentru evaluarea articolelor, se va utiliza formularul (peer review 
sheet) pus la dispoziție de către redacție. Un calup tematic de minimum 10 articole trebuie evaluat de minimum 5 specialiști în domeniu. Redacția își rezervă dreptul de a supraveghea și de a interveni oricând în procesul de evaluare a articolelor. Coordonatorul secțiunii tematice își poate asuma, integral sau parțial, și secțiunea de recenzii a numărului alocat. Decizia finală cu privire la numărul de recenzii și cărțile de recenzat se va lua împreună cu redactorul responsabil de număr. Secțiunea Varia rămâne în sarcina redacției. Coordonarea numărului tematic se va face cu respectarea tuturor prevederilor din Declarația de 
etică și malpraxis a revistei (http://studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/pdf/pems_ro.pdf). 


