
Instructions for Authors 
 

The editorial board of the Theologia Reformata Transylvanica series of the Studia 
Universitatis Babeș-Bolyai journal accepts for publishing scientific papers pertaining 
to the fields of theology, religious education or pastoral care. 

The financial status of the journal does not allow for payments to the authors for 
their contributions, but every contributor receives a free copy of the issue in which 
his/her article was published. Studia is issued twice a year, namely in June and in 
December. There is no fixed deadline for the submission of the articles, but please be 
advised that every contribution sent to the board before March 1 will be published 
in the first issue, and articles sent until September 1 will appear in the second one. 

Articles should be sent electronically, via email (in Rich Text Format) to the fol-
lowing address: studia@rt.ubbcluj.ro. We kindly request our authors not to mention 
their names in the article. Please do a proofreading of the text sent in for review, and 
adhere to the following format and content parameters: 

a. The language of the article should be English (United Kingdom). Most 
common issues of using this language are: -ise v. -ize: Use the ending -
ize, -ization, -izing (not -ise, -isation, -ising) as in the so-called Oxford 
(English Dictionary) spelling. (Note that the use of -ize instead of -ise 
does not include the spelling of words in British English that end in -yse 
such as analyse or paralyse, which come from Greek.) 

b. Please attach to your text a statement from a scholar that your text has 
been proofread and its academic language is suitable for publication in a 
scientific journal. 

c. Submitted papers should have a length of 25 000 to 45 000 characters 
without spaces.  

d. Submitted text should have an at least ten lines English abstract, the 
English title of the publication and at least five keywords. The editorial 
board welcomes a Hungarian translation of the title and the keywords, yet 
this is discretionary. First-time authors should provide a one-line 
presentation that includes their profession, occupation, workplace and 
contact email. 

e. The division of the text should be logical and consequent. Headings 
should be marked by the author in a way that the editors may differentiate 
them easily (numbering with Arabic numerals like 1., 1.1 etc. is an option, 
but will not appear in the journal). 

f. The initials of the main words (except prepositions, articles, and 
coordinating conjunctions) in (sub)titles used/mentioned in the article as 
well as in the reference list should be capitalized. 

g. Authors should avoid exceeded formatting of the text (only the important 
highlights should be formatted with italics). Titles should not be format-
ted, since their heading level can be deduced from the numbering or 
other type of marking. 

h. The submitted text should only contain citations that have been 
translated into English. Provide the original referencein the source 
language inthe footnotes. Citations exceeding5lines in length should be 
written in a separate paragraph and indented from left and right.Use 
typographers’ quotes: “ ” for every citation. 

i. References to books and articles have to be placed in the footnotes. Please 
add a bibliography at the end of the article, which includes only the 



references you have actually cited in your paper. These should be arranged 
in alphabetical order according to the main authors’ last name. Should you 
cite several works of the same author, the sorting is done by the year of 
publication. The year of publication should be mentioned right after the 
name of the author. If your article references works from the same author 
published in the same year, please arrange them in alphabetical order with a 
small letter after the year (for instance: 2008a, 2008b, 2008c etc.) 
 
References should be provided by applying the following guidelines:   

 
Start with the last name of the first author, whichshould be written in SMALL 
CAPS1. Add a comma after the last name, then addthe firstauthor’s first 
name followed by the year of publication in parentheses, and a colon. 
If an article has multiple authors, the full names of the authors (LAST NAME 
written in small caps followed by a comma and the First Name in regular 
formatting having each word capitalised) are separated by an en dash 
preceded and followed by a blank, i.e.: ANDREWS, Dale – HEITINK, Gerben 
– JENNINGS, Theodore Wesley (2006): . 

The name(s) of the author(s) is followed by the year of publication in 
parentheses and a colon, then all subsequent elements should be written as it can 
be seen in the examples below: 

 
 

Referencing books 
- Referencing an individual volume, that has one author:  

BARTH, Karl (1924): Wort Gottes und die Theologie. München, Kaiser Verlag. 
75–79 

- Referencing a reprint edition of a volume requires citing the original edition as 
presented above, followed by the data of the reprint in parentheses: 
LASTNAME, Firstname (publishing year A): Title.Place of publishing A, publisher 
A(reprint: place of Publishing B, publisher B, 2010). page range. 

- Referencing a later edition of a volume requires noting the number of the edition 
in superscript formatting right before the year of publishing. There is no need for 
mentioning the publishing year of the first edition. I.e.: 
LASTNAME, Firstname (number if editionyear of publication): Title.Place of 
publishing, publisher.Page numbers. 

- Referencing a translation of an individual volume requires indicating the 
following citation data of the original work in parentheses: original title and the 
number of the edition (if applicable) 
LASTNAME, Firstname (number if editionyear of publication): Title(Original Title: 
Title in the Original Language).Transl. by: name of translator.Place of 
publishing, publisher, year of publication of the transation. Page range. 
 

Referencing a journal or conference proceedings 
- Upon citing a journal article, the title of the article is not italicised. This is 

followed by the “In” preposition, then a colon, and the name of the journal 
formatted in italics, which in turn is followed by the most important citation data 

                                                            
1 Please note that writing everything in UPPERCASE is not equivalent to using SMALL CAPS.  



pertaining to the journal (volume, issue) as well as the exact page range of the 
article cited: 
LASTNAME, Firstname (year of publishing): Title of Article.In: Journal 
Name.Volume number, issue number.Page range. 

- Upon citing conference proceedings, the pattern is similar to that of citing 
scientific journals, but in this case the editors of the volume have to be noted.The 
last name of the author is written in small caps, whereas the last name of the 
editors has regular formatting. 
LASTNAMEA, FirstnameA (year of publication): Title of Proceeding. In: 
LastnameB, FirstnameB –LastnameC, FirstnameC(eds.): Name of Conference 
Proceedings. Place of publishing, publisher.Page range. 

- Upon citing an entry from an encyclopaedia, dictionary, lexicon, or concordance: 
LASTNAMEA, FirstnameA (year of publication): The Topic(entry). In: 
LastnameB, FirstnameB (ed.):Name of Encyclopaedia.Place of Publishing, 
Publisher, Volume.Page range. 

 
Referencing a primary source from an archive 
LASTNAME, Firstname: Specific Item Title. Name of Archive (ABBREVIATION), Box, 
Folder, Collection, Folio or page number. Please note that authors shall use the specific 
referencing system of the particular archive in order to identify the source of their work. 
The personnel of the specific archives is always the most competent to mark the exact 
way of referring to the archives. 
 
Referencing an online source 
LASTNAME, Firstname: Title of the article published online. http:// correct link to the 
source(last accessed: date in DD.Month.YEAR format). 
 
In case of missing citation data, these pieces of information should be substituted 
by square brackets in their respective places and they should include the category 
of the missing data. I.e.: [Publisher Missing], [Place of Publishing Missing], [Year 
Missing] 
 

j. Footnotes  
Use 10 pt font size, normal line spacing, justified formatting. Each footnote ends 
with a full stop. 
The number of the footnote and the subsequent text providing the reference are 
separated by a nonbreaking space, which is a special character that can be 
inserted via the Insert–Symbol–Special Characters–Nonbreaking Space 
command, or the Shift+Ctrl+Space bar keyboard shortcut sequence. 
 
When citing a source for the first time in the footnotes, you have to add the 
complete citation data of that specific reference followed by the exact page 
number of the cited excerpt. If you reference several parts of a work that has 
multiple pages, note the first and the last page of the work’s range joined by an 
en dash (i.e.: 237–238.).  
 
When citing a source for the second time, it is enough to note the last name of 
the author in small caps followed bythe year of publication, a comma and the 
page number, ending in a full stop. (i.e.LASTNAMEyear of publication,55.) If your 
article refers to several works by the same author from the same year, the last 



name of the author in small caps and the year of publication is followed by a 
small latter (i.e. 2008a), by a comma, the page number, and ended with a full 
stop. (i.e: LASTNAME2008a, 55.) 
 
In the case of consecutive footnotes referencing the same work of the same 
author, you may use the Op.cit.2standing in for repetition of the full title of the 
work, followed bythe page number, ending with a full stop. (i.e.: Op.cit. 22.) 
In the case of consecutive footnotes referencing the same work of the same 
author, and the very same place in that specific work, you may use Ibid.3 This 
footnote also ends with a full stop. (i.e.: Ibid.) 

 
k. When citing a passage of scripture, include the abbreviated name of the 
book, the chapter number, and the verse number in round parentheses in the body 
of the text, and not in the footnotes. Books that have numbers preceding their 
name are noted with Arabic numbers, and the numbers are followed directly by 
the abbreviation of the name of the book without any interceding blank spaces. 
The abbreviation of the name of the books is not followed by a full stop within 
the parentheses such as in this example: (2Sam). Arabic chapter and verse 
numbers are separated by colons without blank spaces, and no full stop at the end 
of the citation within the parentheses: (Isa 1:9). The correct form of citing 
several verses from different chapters is by using a semicolon followed by a 
blank space for separating the chapters: (Luke 3:12; 12:11). Several verses cited 
from one chapter are delimited by full stops; in this case the chapter number is 
noted only once: (i.e.: Lk 2:2.4.11; Acts 2:3.8). Texts spanning over several 
verses are noted by using the starting and the ending verse number connected by 
an en dash, which is not preceded nor followed by a blank space: (i.e.: Rom 8:1–
12; Rev 2:2–14). 

 
l. If your text contains Hebrew or Greek characters, please attach the fonts 
to your email. If the text contains images, please attach them separately in 
high resolution (preferably 600 dpi, but at least 150 dpi) JPEG format. 
m. Tables and figures should be attached also separately and provided with a 
description following these patterns: 

 

Table 1. The environmental and relational characteristics and institutional network 

Figure 6.Diagram of local characteristics regarding outsourcing companies 

 
n. The journal also accepts book reviews for publication, which should not 
be longer than 12 000 characters. Book reviews regarding new publications, 
which present recent results in the field of theology, religious education or 
pastoral care. The book review should start with the details of the presented 
publication (author(s), editor(s), title, publisher, place, year, number of pages) 
and the scanned image of the cover should be attached. 

 

                                                            
2It is an abbreviation of the Latin phrase opus citatum, meaning the work cited. 
3It is an abbreviation of the Latin adverb ibidem, meaning in the same place. 



After we receive the submitted papers, we send them to the reviewers (see their list 
on the inside cover page). The board uses blind reviewing, one article is reviewed by 2 
reviewers. It is possible that reviewers would request the author to improve the article, 
their suggestions will be sent to the author, and the revised version of the article should 
arrive back to the editors in 14 days. If the author misses this deadline and does not 
send the revised version back, the article will not be published in the upcoming issue, 
yet it may be published in a future one. 

After reviewing, the texts will be edited and proofread, the final version of the 
text will be sent in PDF format to the authors. This copy should be approved in 48 
hours by the author. Without this approval, the article will not be published. 

After the publication of the issue, contributors will receive a copy by regular 
mail or personally. The journal is also published in online version, which is available 
before printing at the link: http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva_en.php. 



 
 

Útmutató szerzőinknek 
 

A Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica c. folyóirat szer-
kesztősége publikálásra elfogad a teológia vagy a vallásoktatáshoz és egyházi segítő 
foglalkozáshoz kapcsolódó tudományágak tárgykörében írott tudományos dolgozatokat, 
tanulmányokat.  

A szerkesztőségnek jelenleg nem áll módjában szerzői díjat fizetni a beküldött cikkekért, a 
szerzők tiszteletpéldányt kapnak abból a számból, amelyben írásuk megjelent. 

A Studia évente kétszer jelenik meg (júniusban és decemberben), leadási határidő nincs, de a 
március 1. előtt leadott cikkek az első, a szeptember 1. előtt leadottak pedig a második számban 
jelennek meg.  

A cikkeket elektronikus formában (RTF formátumú állományban) kérjük elküldeni a 
következő email címre: studia@rt.ubbcluj.ro. Kérjük szerzőinket, hogy a cikkben ne tüntessék 
fel nevüket, a szövegen végezzenek helyesírás-ellenőrzést, és a következő formai és tartalmi 
követelmények szerint készítsék el azt: 

a. A szöveghez legalább tízsoros angol nyelvű kivonatot kell csatolni, mely tartalmazza a 
cikk angol címét, és legalább öt kulcsszót. A kivonat mellé írjon egy egysoros leírást 
önmagáról (akadémiai cím, munkahely, foglalkozás) és egy email címet. 

b. Angol vagy német nyelvű cikkeket csak akkor fogadjuk el, ha a szerző egy elismert szaklektor 
nyilatkozatát is mellékeli, miszerint a cikk szaklektoráláson esett át és az akadémiai nyelvezet 
szempontjából alkalmas a publikálásra. 

c. A közölni kívánt cikkek legkevesebb 25 000, legtöbb 45 000 karakter terjedelműek 
lehetnek. 

d. A szöveg tagolása áttekinthető legyen. A címeket úgy kell feltüntetni, hogy abból 
logikusan következtetni lehessen azok rangjára (javasoljuk, hogy a címeket arab 
számokkal lássák el: 1., 1.1., 1.2.1. stb., de a számozás nem fog megjelenni a lapban). 

e. Kerüljék az alapszöveg túlzott formázását (lehetőleg csak a szükséges kiemelések 
legyenek, dőlt betűvel). A címeket nem kell formázni, rangjukra a számozásból kö-
vetkeztetni lehet. 

f. A magyar főszövegben mindig magyar nyelvű idézetek szerepeljenek, az idézet eredeti 
változatát lábjegyzetben közöljék. Használják a magyar idézőjeleket: „ ”. Az öt sornál 
hosszabb idézeteket kérjük külön bekezdésben, jobb-és baloldali behúzással kiemelve 
közölni. Az idézeteken belüli idézetek jelölése » « jelekkel történik. 

g. A cikk végén az irodalomjegyzék csak azokat a műveket tartalmazza, amelyekre a szerző 
az írásában valóban hivatkozott. A bibliográfiában a művek a szerzők vezetéknevének 
magyar ábécé szerinti betűrendjében követik egymást. Ugyanannak a szerzőnek a nevét 
valamennyi írása előtt ki kell írni, az egyes művek a publikálásuk éve sorrendjében 
követik egymást, és az ugyanabban az évben megjelent műveket az ábécé betűivel jelzik 
(pl. 2008a, 2008b stb.). Az egyes műveket a következőképpen kell jegyezni:  

A szerzők vezetékneve áll az első helyen KISKAPITÁLIS betűkkel1, majd a keresztneve, amelyet 
nem magyar szerzők esetén vessző választ el egymástól. Több szerző közös publikációja esetén a 

                                                            
1 Formátum – Betűtípus – KISKAPITÁLIS, tehát NEM csupa nagybetű! 



szerzők nevét nagykötőjellel kapcsoljuk2 egymáshoz, amit szóköz előz meg és szóköz követ (pl.: 
TÖRÖK István – KOCSIS Elemér – SZŰCS Ferenc). Ezt követi a mű első közlésének éve 
zárójelben. 
A név és zárójel után kettőspont áll, majd a mű címe és esetleges alcíme dőlt betűszedéssel, amit 
pont követ. Jön a kiadás helye, ettől vesszővel elválasztva a kiadó neve. A hivatkozást ponttal 
zárjuk. Általános mintaként szolgál a következő példa, ahol az írásjelek és egyes szavak 
szerkesztése pontosan tükrözi a leírtakat: CSALÁDNÉV Keresztnév (évszám): Cím, Alcím, Kiadás 
Helye, Kiadó Neve. 
 

– Önálló kötet esetén CSALÁDNÉV Keresztnév (évszám): Cím, Alcím. Kiadás Helye, Kiadó 
Neve. Oldalszámok. pl.: BARTH, Karl (1924): Wort Gottes und die Theologie. München, 
Kaiser Verlag.  

– Önálló kötet esetén, ha reprint kiadvány, akkor a fenti módon tüntetjük fel az eredeti 
kiadás adatait, és zárójelben a reprint: formula bevezetésével az új kiadás adatait kiemelés 
nélkül pl.: HALAS-NAGY József (1944): A Filozófia, Budapest, Pantheon (reprint: 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991.)  

– Önálló kötet esetén, ha nem első kiadás, a használt kiadás számát a megjelenés éve előtt 
kisebb, megemelt arab számmal kell jelezni. Az első kiadás évszámát nem kell feltüntetni 
pl.: NAGY Barna (21999): A teológiai módszer problémája az úgynevezett dialektika 
teológiában. Budapest, Kálvin Kiadó. 

– Önálló kötet esetén, ha az fordítás, a cím után zárójelben az eredeti címet, a szerző után a 
megjelenés évét, és lehetőleg azt is feltüntetjük az előzőek szerint, hogy hányadik kiadás, 
pl.: SOGGIN, J. Alberto (41987): Bevezetés az Ószövetségbe (Eredeti címe: Inroduzione 
all’Antico Testamento). Budapest, Kálvin János Kiadó, 1999. 155. 

 
– Folyóiratban megjelent tanulmányból való idézés esetén nem az idézett közlemény, hanem 

a folyóirat címét írjuk dőlt betűkkel, amelyet az „In” szóval vezetünk fel, és közöljük a 
folyóirat fontosabb adatait (évfolyam, kötet), valamint az idézett közlemény teljes 
terjedelmének pontos oldalszámát. Pl.: MOLNÁR János (2008): A Tízparancsolat, In: 
Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica. 54. 1–2. 

 
– Tanulmánykötetben szereplő írás esetén, vagy közös kötetben megjelent fejezet esetén a 

folyóiratban megjelent közleményhez hasonlóan jegyezzük, ezúttal a szerkesztő/k 
feltüntetésével. A szerzők vezetéknevét kiskapitálissal írjuk, a szerkesztőkét viszont nem. 
pl.: PÜSÖK Sarolta (2019): Interplay of Tradition and Innovation in the Transylvanian 
Reformed Church after 1989, In: Lukács Olga – Nagy Alpár – Péter István (szerk.): From 
Movement to Inherritance – Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation, 
(Refo500 Academic Studies, Volume 59, Edited by Herman J. Selderhuis). Göttingen, 
Vandenhoeck &  Ruprecht. 185–192. 

 
– Lexikonban szereplő szócikk esetén: PÉTER Katalin (1999): Francisc David (szócikk), In: 

Owen Chadwick (szerk.): Oxford Encyclopedia of Reformation. New York – London, 
Oxford University Press, I., 148.  

 
                                                            
2 Alkalmazás módja: Ctrl + a Mínusz jel a billentyűkészlet számai között, illetve Beszúrás – Szimbólumok – 
Különleges karakterek – Gondolatjel. 



– Levéltári forrásokra való hivatkozás esetén az idézett dokumentum azonosításához 
szükséges adatokat az illető lelőhely (levéltár és irattár) saját hivatkozási módja szerint 
kell feltüntetni. Egy levéltári hivatkozásnak mindenképp tartalmaznia kell a hivatkozott 
irat szerzőjét, címét vagy legalább rövid leírását (pl. XY jelentése), a levéltár nevét, a 
levéltári fond számát, azon belöl a tétel és a doboz vagy köteg számát, illetve a kötegen 
belüli oldalszámot. Pl.: NAGY Ferenc: Helyzetkép a Dél-Erdélyben maradt Református 
Anyaszentegyház életéről a II. bécsi döntéstől 1943. május 5-ig. Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltára (MNL OL), K 610 (Sajtó levéltár), 91. cs. (Dél-Erdélyi Adattár), 
VI/11. 11.  

 
– Elektronikus forrásokra való hivatkozás esetén a kiadványra vonatkozó előzőekben 

megadott összes elérhető adatot követően fel kell tüntetni a honlap adatait és az utolsó 
letöltés időpontját: BENKŐ Levente: Magyar nemzetiségpolitika Észak-Erdélyben, 1940–
1944,  http://www.xxszazadintezet.hu/rendezvenyek/korrajz_2002_konyv-bemutato/ 
benko_levente_eloadasa.html (utolsó megtekintés dátuma: 2009. július 31.). 

 
 Az esetleges hiányzó, az adott publikációban fel nem tüntetett bibliográfiai adatot a 
megfelelő helyen [szögletes] zárójelben kell jelölni teljes kiírással vagy rövidítve, pl. [hely 
nélkül/ h.n.], [kiadó nélkül/ k.n.], [évszám nélkül/ é.n.]. 
 

h. A lábjegyzetek a következő minták szerint készüljenek:  
10 pont betűméret, normál sortávolság, sorkizárt. Minden lábjegyzetet egy mondatvégi 
írásjel zár le. 
A lábjegyzet-szám és az utána következő szöveg közé egy nem törhető szóköz kerül.3  
Az első hivatkozás alkalmával közöljük az irodalomjegyzékben szereplő teljes adatot, 
végül az idézet, hivatkozás pontos oldalszáma következik. Ha az idézet szövege a 
forrásmunkának nem egyetlen oldalán olvasható, akkor az idézet kezdő és záró 
oldalszámát is meg kell adni, mindig teljesen kiírva, a két oldalszám között szóközök 
nélkül nagykötőjel áll. (pl. 237–238.) 
A második és következő hivatkozás alkalmával elég vesszővel elválasztva jegyezni a 
szerző vezetéknevét kiskapitálissal, zárójelben az első közlés évét, majd az oldalszámot.  
Egymást követő lábjegyzetekben ugyanannak a szerzőnek ugyanazon munkája esetében 
megengedett az i.m. (idézett mű) rövidítés és oldalszám, amennyiben az oldalszám is 
azonos, egyszerűen uo. (ugyanott) jegyezhető.  

 
i. A bibliai idézetek helyét nem lábjegyzetben, hanem a főszövegben, egyszerű zárójelben 

kell jelölni. A bibliai könyveket a protestáns új fordítású Biblia függelékében (első kiadás: 
1975, legfrissebb kiadás: 2014) felsoroltak szerint rövidítjük.  
A számozott bibliai könyvek esetében az arab könyvszám és a rövidítés között nincs 
szóköz, a bibliai könyv nevének rövidítése után nem áll pont (2Móz). A fejezet- és 
versszámok arab számok, a kettő között szóköz nélkül vessző áll, a versszám mögött 
nincsen pont (Ézs 1,9). Több, nem ugyanabból a fejezetből származó igehelyet 
pontosvessző és mögötte szóköz választ el (Lk 3,12; 12,11). Egy fejezeten belül több vers 
számát szóköz nélküli pont választja el, a fejezetszámot ekkor csak egyszer írjuk ki (Lk 

                                                            
3 Alkalmazás módja: Shift + Ctrl + szóköz, vagy: Beszúrás – Szimbólumok – Különleges Karakterek – Nonbreaking 
Space 



2,2.4.11; ApCsel 2,3.8). Hosszabb szakaszok kezdő és záró versszáma között nagykötőjel 
áll, sem a nagykötőjel előtt, sem mögötte nem áll szóköz (Róma 8,1–12; Jel 2,2–14). 

j. Amennyiben a szöveg héber és görög betűs szöveget is tartalmaz, csatolják a betűtípusokat 
is. Ha a szövegben képek, ábrák szerepelnek, azokat külön, nagy felbontású (javasolt érték 
600 dpi, de legalább 150 dpi) JPEG képként csatolják. 

k. Ha a szövegben táblázatot vagy ábrát szeretnének közölni, ezeket szerkeszthető formában, 
külön is szíveskedjenek csatolni. A táblázatokhoz és / vagy ábrákhoz leírást kell csatolni a 
következő minták szerint: 

 1. táblázat: A táblázat adataira vonatkozó rövid elnevezés. 
 1. ábra: Az ábra megnevezése. 

l. A folyóiratban recenziók is publikálhatók, ezek terjedelme nem haladhatja meg az 12 000 
karaktert. Köszönettel fogadjuk az új, nem ismert, a teológia, vallásoktatás vagy 
lelkigondozás terén áttörő eredményeket ismertető munkák bemutatását. A recenzió elején 
közölni kell a méltatott könyv összes adatait (szerzők, szerkesztők, cím, kiadó, helység, 
évszám, oldalszám), és mellékelni kell a könyv borítóképét. 

 
 
A szerkesztőségbe való beérkezésük után a cikkeket elküldjük a szaklektoroknak. (Ezek 

listáját lásd a borító második oldalán.) A lektorálás névtelenül történik (blind review), egy cikket 
két szaklektor lektorál. Előfordulhat, hogy a lektorok bizonyos jobbításokhoz kössék egy-egy 
cikk megjelenését, javaslataikat a szerkesztőség megküldi a szerzőknek, a javított változatnak 14 
napon belül kell visszaérkeznie. Amennyiben a szerző túllépi a megengedett határidőt, a cikk 
már csak a következő számban jelenhet meg. 

A lektorálás után a cikkeket betördeljük és korrektúrázzuk, a nyomtatás előtt a szerzők PDF 
formátumban kefelenyomatot kapnak írásaikról, majd 48 órán belül emailen közölniük kell, hogy 
az a megadott formában megjelenhet. A szerző jóváhagyása nélkül a cikk nem jelenhet meg a 
folyóiratban. 
A folyóirat megjelenése után a szerzők postán kapják meg, vagy személyesen vehetik át 
tiszteletpéldányaikat. A lap online változatban is megjelenik, ez már nyomtatás előtt elérhető a 
http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva_en.php címen. 
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