Instrucţiuni pentru autori (Instructions for Authors)
Informaţii generale
Revista acceptă manuscrise care nu au mai fost publicate în altă parte (cu
excepţia cazului în care au apărut ca rezumat sau ca parte dintr-o
conferinţă, recenzie sau teză). Lucrările vor fi publicate în engleză, dar se
acceptă şi lucrări în franceză, italiană, spaniolă şi germană, rusa odată ce
importanţa lor ştiinţifică a fost dovedită. Autorii sunt rugaţi să trimită o
scurtă notă biografică despre ei înşişi şi activitatea lor ştiinţifică, împreună
cu manuscrisul.
Selecţia (Selection Procedure)
Un manuscris este trimis spre recenzare la doi specialişti, pentru a-şi
exprima opinia despre oportunitatea publicării articolului în revistă. Editorul
şef alege referenţii de comun acord cu alţi membri ai comitetului editorial,
dar autorii sunt încurajaţi să includă adresa de e-mail, poştală şi numărul
de fax a doi posibili referenţi pentru a fi luaţi în considerare de către editor.
Autorii vor fi notificaţi imediat de acceptarea lucrării lor. In cazul în care
opiniile celor doi referenţi diferă în mod semnificativ, va fi solicitată o a treia
recenzie. Procesul de recenzare dublă-oarbă (double blind peer review) poate
dura până la 2-3 luni în unele cazuri.
Referenţii vor ţine cont în procesul de selecţie de următoarele aspecte:
Prezentarea clară a noilor idei, dezvoltări, descoperiri
Relevanţa acestor noi elaborări pentru domeniile de studiu cărora
aparţin
Limpezimea stilului şi prezentarea logică a datelor
Adecvarea referinţelor bibliografice ţinând cont de nivelul actual al
publicaţiilor din domeniu
Dacă autorul îşi revizuieşte manuscrisul este sfătuit să specifice clar
schimbările aduse la sugestia referenţilor şi să menţioneze pentru fiecare
comentariu al referenţilor dacă a urmat sugestia lor sau nu este de acord cu
ea.
In anumite cazuri manuscrisele considerate a fi în afara domeniului de
interes al revistei pot fi returnate de către redactorul şef fără referate, fapt
care nu reflectă calitatea manuscrisului, ci doar (ne)potrivirea sa cu
domeniul de interes al revistei.
In mod normal manuscrisele nu sunt înapoiate autorilor. Autorii sunt
responsabili pentru acurateţea citărilor. Doar acele manuscrise care se
conformează instrucţiunilor de mai jos pot fi acceptate spre publicare.
Prezentarea manuscriselor
Manuscrisele trebuie să fie concise, dactilografiate la 1,5 randuri, şi să aibă
o margine de 2 cm pe toate laturile. Textul va fi scris doar pe o parte a foii,
cu font Georgia de 12 puncte, cerneală neagră. Capitolele vor fi numerotate
în format zecimal.
O copie tipărită va fi trimisă pe adresa:
Iulia Waniek si Iuliana PASTIN
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Splaiul Independenţei nr. 176, sector 4
Bucureşti
Romania
O copie în format electronic va fi trimisă pe adresele de email:
julpastin@gmail .com
iuliawaniek@yahoo.com
Deoarece articolele primite sunt recenzate anonim, numele autorului nu
trebuie să apară pe pagina de titlu sau în headere şi footere ale articolului.
Adresa poştală, numele şi afilierea autorului, adresa de email, numărul de
telefon şi fax vor fi scrise pe o foaie separată.
Pagina de titlu va conţine:
Un titlu concis care să cuprindă informaţia esenţială (Times New Roman,
bold, numai majuscule cu font de 14 puncte); lungimea maximă a titlului va
fi 100 de caractere şi spaţii. Numele întreg al autorilor, afilierea şi adresa de
email vor apărea sub titlu în varianta finală, acceptată, a lucrării.
When the paper has more than one author, their name will be followed by a
mark (Arabic numeral) as superscript; for the corresponding author, an
asterisk will be added. The e-mail address, telephone and fax numbers of the
corresponding author must to be provided in the footer of the first page.
Fiecare lucrare va fi precedată de un rezumat, scris în limba engleză (Times
New Roman, 11 puncte), care prezintă scopul sau teoria principală a lucrării,
dovezile care sprijină această teorie şi concluziile şi rezultatele cele mai
importante ale cercetării, în maximum 200 de cuvinte, sau 11 rânduri de
text.
După rezumat urmează trei-cinci cuvinte cheie (Times New Roman, 10
puncte), care servesc la indexarea lucrării.
Lucrarea ar trebuie să fie structurată în: Introducere, Demonstraţie
(partea experimentală a cercetării), Concluzii, Acknowledgements şi
Referinţe bibliografice.
In funcţie de specificul lucrării partea de demonstraţie experimentală poate fi
înlocuită cu prezentarea unor studii de caz, iar textul articolului poate fi
structurat în aşa fel încât să fie cât mai relevant pentru cititor.
Lista de referinţe bibliografice (Times New roman, 12 puncte) include numai
operele citate în text. Se recomandă referirea numai la cărţi publicate, în
cazuri excepţionale dacă este vorba de articole déjà acceptate spre publicare
de reviste, se va specifica numele revistei şi menţiunea “în curs de apariţie”.
In general se presupune că lucrările filologice se bazează pe cercetări asupra
unor surse primare şi secundare în limbile respective.
Abrevierile numelor de reviste academice trebuie să fie cele acceptate pe plan
internaţional.
Notele de subsol sunt în josul paginii.
Lungimea totală a articolelor publicate nu este strict reglementată, însă se
recomandă ca acestea să nu depăşească 10,000 de cuvinte, inclusiv notele
de subsol şi bibliografia.
Tabelele şi orice alt tip de ilustraţii trebuie introduse în text, la locul unde
sunt necesare. Ele vor fi denumite Figuri şi vor fi numerotate în ordine
crescătoare.

Spalturile vor fi trimise autorilor spre corectare aceştia fiind rugaţi să le
returneze în 48 de ore. Corecturile se rezumă la greşeli de dactilografiere,
alte modificări vor fi imputate autorului.
(Daca se optează doar pentru versiune electronică a revistei)
Extrasele
Zece extrase ale articolului vor fi trimise gratuit autorului.

