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A Scientia Kiadó
PUBLIKÁLÁSI SZABÁLYZATA

1. Általános rendelkezések

Jelen szabályzat a Kiadónak a szerzőkkel/szerkesztőkkel való kapcsolatát rögzíti.
A Kiadó a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatóinak tudományos könyveit, tankönyveit,
doktori dolgozatait, egyetemi jegyzeteit, a Sapientia rendszer által támogatott kutatási programok kere
tében elkészülő tudományos kéziratokat, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rendezvényei
nek műhely jellegű kiadványait, továbbá az EMTE tudományos folyóiratát1jelenteti meg.
A Kiadó – írásban rögzített megállapodás alapján és indokolt esetekben – a Partium Keresztény Egye
tem, illetve más tudományos intézmények kiadványait is megjelentetheti. Ezekben az esetekben a
megállapodás előírja a kézirat kiadásának feltételeit.
A Scientia Kiadó kiadói terv alapján működik. A kiadói terv rögzíti a megjelentetésre kerülő kéziratok
sorozatát, a példányszámot, a kiadás részleteit, illetve szakaszainak ütemezését.
A Scientia Kiadónál a publikálás díjmentes. A szerzők/szerkesztők a Kiadónak átadott kéziratokért díja
zásban nem részesülnek.
A Kiadó magyar, román, angol, illetve más nyelvű köteteket jelentet meg.
A Scientia Kiadó eredeti publikációkat közöl. Amennyiben a Szenátus ettől eltérő eseti döntést hoz, a
kiadványt csak az eredeti közlő (Kiadó), valamint a szerző(k) engedélyével lehet újra publikálni. Az utó
lagos közlésből eredő vitás kérdésekben a szerző/szerkesztő felelőssége érvényesül. A szerző elma
rasztalhatósága esetén további munkáinak közlésétől a Kiadó elzárkózik.
A kiadás jogi alapját egy szerződés képezi, amely a Kiadónak a szerzővel/szerkesztővel való megálla
podása, és amely rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit, a kiadás feltételeit, a szerződés időtartamát,
a mű címét (magyar, román és angol nyelven), a mű jellegét, a sorozatot, amelyben a mű megjelenik, a
példányszámot, illetve a mű terjedelmét.

2. A kiadás feltételei
A Kiadó a szerző (szerkesztő) írásbeli kérelme alapján kezdi meg a kézirat kiadásának ütemezését. A
kérelemhez mellékelni kell a végleges kézirat elektronikus változatát, valamint a Kari Tanácsi jóvá&
hagyást.
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Az Acta Universitatis Sapientiae című tudományos folyóirat kiadását és terjesztését külön dokumentum szabályozza.
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A kéziratok megjelentetéséről a Sapientia EMTE Szenátusa dönt. Az egyetemi tankönyvek és jegyzetek
kiadása az Szenátus által jóváhagyott módszertan szerint történik.
A kéziratot a Kiadó terjeszti a Szenátus elé.
A Kiadó csak kész kéziratra vonatkozó kérést terjeszt a Szenátus elé jóváhagyásra. A kész kéz&
irat a Scientia Kiadó kézirat&előkészítő szabályzata szerint véglegesített változat, amelyet a Fele&
lős Kiadó ellenjegyez („kész kézirat”). A kézirat előkészítő szabályzatot a szerzők e mailben igényel
hetik a Scientia Kiadótól (scientia@kpi.sapientia.ro).
A szenátusi elfogadást követően kerül sor a szerződés aláírására a Szerző/szerkesztő és a Kiadó kép
viselője között.
A Kiadó a kéziratokat a beérkezés sorrendjében, a szerkesztési munkálatok (lektorálás, tördelés, kor
rektúra) előrehaladása, illetve az anyagi lehetőségek függvényében jelenteti meg. Az egyetemi prioritá
soknak megfelelően, sürgős és indokolt esetben, a Szenátus módosíthatja ezt a sorrendet.
Azoknak a kéziratoknak az esetében, amelyeknek a megjelentetése sürgős, a Dékáni Hivatalok kötele
sek írásban tájékoztatni a Kiadót: a kiadvány soron kívüli megjelenés miért prioritás (tananyag, előlépte
tés, stb.), illetve pontosan milyen végső határidőre kell a kéziratot megjelenteni.
A szerző a kiadvány nyomdai előkészítésének időszakában köteles a Kiadóval konstruktív módon
együttműködni, és tudomására hozni minden olyan, a kéziratot érintő információt, amely a kiadási mun
kálatok gördülékenységét elősegíti.
A Kiadó csak akkor vállal garanciát a szerződésben rögzített, valamint (sürgősség esetén) a dékáni hi
vatalok által kért határidőre, ha a lektori jóváhagyástól számítva a kiadási munkálatokra legalább 90
nap áll rendelkezésére.
A Scientia Kiadónál csak a kiadó által szakmailag lektoráltatott és ISBN számmal ellátott könyvek jelen
nek meg, a Kiadó által meghatározott egységes formában. A Kiadó megjelentethet ISBN számmal ellá
tott elektronikus könyveket is (e books).
A kéziratok nyomdai előkészítési munkálatait, a szakmai lektoráltatást, a szakmai szerkesztést, a törde
lést, illetve a nyelvi korrektúrát a Kiadó intézi.
A szerzőnek jogában áll jobb paraméterű nyomdai kivitelezést igényelni, mint amit a Kiadó felajánl,
amennyiben a többletköltségek fedezéséhez hozzájárul. A Kiadó a kéziratot a Szenátus jóváhagyása
után véleményezésre elküldi a szaklektornak.
Lektor csak az EMTÉ vel munkaviszonyban nem álló, és tudományos fokozattal rendelkező szakember
lehet. A lektor személyét a Kiadó határozza meg. A lektor kilétéről a szakvélemény megrendelése előtt
a Kiadó a szerzőt tájékoztatja. Amennyiben a szerző kifogásolja a szaklektor személyét, a Kiadó elállhat
a kiadástól.
A szakvélemény elkészítésére a lektornak legtöbb egy hónap áll rendelkezésre. A lektor a szakvéle
ményt a Kiadó által megküldött lektorálási szempontok figyelembevételével készíti el. A véleménynek
egyértelmű javaslatot kell tartalmaznia a megjelentetésre vonatkozóan: megjelenhet a beküldött formá
ban, a véleményező a megjelenés előtt korrekciókat javasol, megjelenésre nem javasolja. Mindhárom
esetben tényszerű indoklás szükséges.
A szerzőnek kötelessége a szaklektor által javasolt szakmai módosításokat figyelembe venni, és a ki
adásra kerülő kéziratot eszerint véglegesíteni. A szerzőnek joga van a javasolt módosításokat a szak
lektorral egyeztetni. A szerző a szakmai kifogásokat vitathatja, a Kiadónak azonban jogában áll a ki
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adástól visszalépni, ha szakmai tekintetben nem tud a szerzővel megegyezni. Ebben az esetben a
szerző a kifizetett szaklektori honoráriumot a Kiadónak köteles megtéríteni, kivéve azt az esetet, amikor
a szerző eleve írásban kifogásolta a szaklektor személyét, de ennek ellenére a Kiadó a szakvéleményt
attól megrendelte.
Amennyiben a szerző/szerkesztő nem tartja be a Kiadó által megjelölt határidőt a kézirat végle&
gesítésére vonatkozóan (a szakvéleményben, illetve lektorral való egyeztetés során megjelölt
javítások, módosítások elvégzése), a Kiadó eláll a kiadástól.
Amennyiben a szerző/szerkesztő a lektori jóváhagyás után olyan mértékű módosításokat eszközöl a
kéziraton, amelyek a Kiadónak többletköltségeket jelent is (a kézirat újratördelése, lényeges módosítá
sok bevezetése a betördelt kéziraton, részek átírása stb.) a szerző/szerkesztő köteles ezeket a költsé
geket a Kiadónak kifizetni.
A betördelt és korrektúrázott kéziratot – a nyomdába adás előtt – a szerző ellenőrzi. Az imprimatúra
példányt még ellenőrzi: a nyelvi korrektor és a kiadványszerkesztő titkár.
A borítótervet a kiadványszerkesztő titkár tervezi meg és készíti el a sorozatnak megfelelő arculat sze
rint. Ennek során a szerzőnek lehetősége van véleményének érvényesítésére. Az egységes arculati és
formai elemek azonban nem képezhetik vita tárgyát.
A Kiadó négy sorozat keretében jelenteti meg köteteit, éspedig: Sapientia Könyvek, Sapientia Tanköny
vek, Egyetemi Jegyzet, Műhely.
A Sapientia Könyvek a tudományos kiadványok sorozata.
E sorozat keretében az Erdélyi Magyar Tudományegyetem főállású vagy társult/óraadó oktatóinak ere
deti tudományos eredményeket bemutató könyvei és megvédett doktori dolgozatai, valamint a Sapien
tia rendszer kutatási programjai keretében készült eredeti tudományos eredményeket tartalmazó kéz
iratok kerülnek kiadásra. Tudományos könyv szerzője vagy szerkesztője doktori fokozattal rendelkező,
vagy doktorátusra beiratkozott személy lehet. A Sapientia Könyvek sorozatnak hét szakiránya van, és
pedig: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, jog és közgazdaságtudomány,
műszaki tudomány, orvostudomány, és művészet.
Kiadói elvárás, hogy a Sapientia könyvek sorozatban megjelelő tudományos munkák terjedelme legke
vesebb 120 oldal legyen, de lehetőleg ne haladja meg a 300 oldalt.
A Sapientia Tankönyvek sorozatban az Erdélyi Magyar Tudományegyetem főállású vagy társult okta
tói, illetve más elismert szakemberek által, az egyetem tanrendjében szereplő témákban írt tankönyvek
kerülnek kiadásra.
Tankönyv az EMTE valamelyik karán oktatott tantárgy anyagát tudományos értékű rendszerezésben és
elméleti igényességgel feldolgozó írott tananyag. Tankönyv szerzője csak doktori fokozattal rendelkező
személy lehet. A Sapientia Tankönyvek sorozatnak hét szakiránya van, éspedig: bölcsészettudomány,
társadalomtudomány, természettudomány, jog és közgazdaságtudomány, műszaki tudomány, orvostu
domány és művészet.
A Sapientia Tankönyvek terjedelme 150 200 oldal.
Az Egyetemi jegyzet sorozatban az Erdélyi Magyar Tudományegyetem főállású vagy társult oktatói
által – indokolt esetben külső társszerzővel közösen – írt jegyzetek kerülnek kiadásra. Az egyetemi
jegyzet a magánegyetemi hálózat valamelyik karán oktatott tantárgy legalább egy féléves anyagát átfo
gó írott tananyag.
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Az egyetemi jegyzet terjedelme 150 200 oldal.
Ebben a sorozatban jelennek meg a különféle gyakorlati útmutatók (oktatási segédanyagok, laboratóri
umi füzetek), melyeknek terjedelme 80 100 oldal.
A Műhely sorozatban az Erdélyi Magyar Tudományegyetem keretében vagy együttműködésével szer
vezett konferenciák, műhelybeszélgetések és egyéb rendezvények anyagai, illetve különböző szöveg
gyűjtemények, válogatások jelennek meg.
A Kiadó jogosult a könyveket változatlan utánnyomásban megjelentetni. Módosított új kiadás elkészíté
sét mind a két fél kezdeményezheti, és mindkét fél beleegyezése szükséges.

Jóváhagyva: 2009.07.24., 848 sz. szenátusi határozat – 2. melléklet
A módosítások jóváhagyva: 2011.06.10., 1074/sz. szenátusi határozat
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