Universitatea de Arte
Târgu-Mureş

Condiţii de publicare la UATPress
Editura Universităţii de Arte din Târgu Mureş, UATPress asigură editarea, imprimarea şi
difuzarea publicaţiilor şi periodicelor cu caracter ştiinţific şi didactic cât şi a unor materiale
audio-vizuale, grupate în patru secţiuni:
1.
2.
3.
4.

Carte ştiinţifică
Carte universitară (tratate; manuale, cursuri etc.)
Periodice ( reviste, buletine, anuare etc.)
materiale audio-vizuale (înregistrări DVD, CD, etc.)

1. CARTE ŞTIINŢIFICĂ
Pentru a publica o carte la Editura Universităţii de Arte din Târgu Mureş, trebuie să
îndepliniţi următoarele condiţii:
să depuneţi o solicitare scurtă la adresa colegiului editurii;
să beneficiaţi de două referate de specialitate pentru cartea dumneavoastră.
Editura primeşte oferte de publicare în două sesiuni anuale, care, în urma unei selecţii, sunt
înaintate spre aprobare către Biroul Senatului:
până la 1 noiembrie, pentru includerea în planul editorial al anului următor;
până la 1 iunie, pentru includerea în planul editorial al anului în curs.
Oferta trebuie să conţină:
o cerere către conducerea editurii
două referate de specialitate;
o prezentare a cărţii, în care să motivaţi editarea ei, şi să delimitaţi publicul ţintă al
acesteia;
datele tehnice ale cărţii: numărul de pagini; indicaţi dacă lucrarea conţine tabele,
grafice, planşe, figuri.
Oferta dumneavostră trebuie depusă la secretariatul UAT.
2. CARTE UNIVERSITARĂ
Editura preia propunerile catedrelor, avizate conform metodologiei de analiză aprobate, ce
presupune un referat al unei comisii de specialişti desemnate de catedră sau departament spre a
analiza tratatul/manualul/cursul etc. propus şi procesul verbal al şedinţei de catedră în care s-a
analizat respectiva lucrarea. Dosarul trebuie să conţină de asemenea o solicitare scrisă, semnată
de decanul facultăţii, în care să se precizeze tirajul preconizat în raport cu numărul de studenţi
cărora li se adresează lucrarea.
Pentru publicarea unui curs, vă rugăm să vă adresaţi şefului de catedră corespunzător
domeniului dumneavoastră de activitate.

3. PERIODICE
Activitatea editorială în domeniul publicaţiilor periodice se desfăşoară pe baza
reglementărilor interne privind organizarea şi funcţionarea colegiilor de redacţie aprobate de
Senatul Universităţii.
Pentru publicarea articolelor dumneavoastră, vă rugăm să vă adresaţi redactorului şef al
fiecărei publicaţii în parte.
4. MATERIALE AUDIO - VIZUALE
Editura preia propunerile de editare a materialelor audio-vizuale în condiţiile stabilite
pentru publicarea întipăriturilor.
Cărţile, periodicele, materialele audio vizuale care trebuie publicate ca urmare a unor
granturi acordate pentru cercetare trebuie să respecte, pe lângă condiţiile editurii, şi termenele
impuse de grantul respectiv. Manuscrisul trebuie adus la editura în forma lui definitivă (pe
suport digital) pentru a fi predat în redacţie cu cel puţin două luni înainte de termenul limită al
grantului, împreună cu referatul de necesitate şi oportunitate tip semnat şi aprobat de şeful de
departament, titularul grantului, directorul financiar al universităţii şi rectorul care atestă
existenţa finanţării. Acestea, manuscrisul în forma definitivă şi referatul de necesitate şi
oportunitate, sunt condiţiile pentru încheierea contractului specific între directorul de grant şi
universitate. În acest mod lucrarea poate fi inclusă în planul editorial, poate urma toate
procedurile şi poate fi supusă tuturor exigenţelor pe care le cere o carte publicată la Editura
Universităţii.
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