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Revista este indexată în Bazele de Date 
Internaţionale  CEEOL (Central and Eastern 
European Online Library), EBSCO Research Database 
şi este inclusă în Categoria B  - CNCS. 

Invitația se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor, 
precum și studenților doctoranzi din domeniul Filologie 
(sau domenii conexe), din țară și din străinătate. Pot fi 
transmise spre publicare studii și articole în limbile română, 
engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă, cu 
următoarea tematică generală: 

 Istoria culturii și literaturii române în context 
european / universal; 
 Raporturi, conexiuni, interferenţe culturale în 
spaţiul european / universal;  
 Studii de literatură comparată; 
 Studii de filozofia culturii, teoria mentalităților, 
istoria artei, folclor și etnologie, antropologie culturală; 
 Discurs, limbaj, comunicare; studii de lingvistică 
generală și comparată; 
 Traductologie şi interpretariat;  
 Didactica disciplinelor filologice: perspective 
moderne în învăţământul preuniversitar şi universitar. 

 

 

 

 

               

TERMENE IMPORTANTE: 

- Transmiterea Fișei de înscriere, a studiilor / 
articolelor propuse spre publicare (in extenso) și a 
Acordului de publicare semnat:  
1 august 2019 (data limită!!!) 

Fișa de înscriere - Anexa 1; Normele de redactare - 
Anexa 2; Acordul de publicare - Anexa 3 

- Confirmarea acceptării lucrării: până la data de        
1 septembrie 2019; 

- Achitarea taxei de publicare și transmiterea 
dovezii de plată (chitanța scanată): până la data de        
10 septembrie 2019. 

 
Taxa de publicare este de 100 lei și se va achita în 

contul în LEI: 
Cont: Asociația Pro Universitatea „1 Decembrie 1918” 
din Alba Iulia  
str. Unirii, nr. 15-17, Corp C, Județul Alba,  
Cod fiscal 33887538 
cont bancar BCR Sucursala Alba,  
IBAN RO45RNCB0003145211750001 
(SE VA PRECIZA OBLIGATORIU: PENTRU 
REVISTA AUA. PHILOLOGICA / 2019) 

Lucrările in extenso, fișele de înscriere, acordurile 
de publicare și dovezile de achitare a taxei de publicare 
se vor transmite la adresa de email: auab@uab.ro      

Lucrările trebuie să respecte integral normele de 
redactare specifice revistei și deontologia cercetării 
științifice.  

Așteptăm cu interes colaborarea Dumneavoastră!



 

 

 
 


