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Editată de Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, revista 

Studii de Știință și Cultură este evaluată și clasificată de Consiliul Național 
al Cercetării Științifice din România, categoria B, profil umanist, domeniul 
FILOLOGIE.  

Revista este înscrisă în mai multe Baze de Date Internaționale: 
CEEOL din Frankfurt, Germania; EBSCO Publishing din Statele Unite ale 
Americii; Index Copernicus Internațional, Varșovia, Polonia; DOAJ Land 
University Libraries, Suedia.  

Revista Studii de Știință și Cultură (2005–prezent) are ca parteneri 
editoriali: universități din Franța, Serbia, Germania și Austria și se difuzează 
în țară și străinătate în format tipărit cât și electronic.   

Structura revistei cuprinde următoarele secțiuni:   
I   Culturi romanice – cultură românească; 
II  Cultură și limbă germană - cultură românească;  
III Limbă și cultură slavă – limbă și literatură română;  
IV Traduceri – traductologie; 
V  Recenzii. 
Pentru asigurarea calității articolelor publicate, revista are: un 

Colegiu editorial; Consiliu științific; Secretariat de redacție și o echipă de 
Evaluatori, având publicate Instrucțiunile pentru autori.  

Apreciem, începând cu acest an, deschiderea revistei pentru partene-
riate cu universități din Germania și Austria și cooptarea în Colegiul editorial 
a domnului Acad. prof. univ. dr. Thede Kahl – director al Institutului de 
Slavistică al Universității din Jena, Germania și sprijinul D-lui prof. univ. dr. 
Rudolf Windisch în promovarea revistei în mediul academic german. În 
acest an, 2015, revista Studii de Știință și Cultură, editată de Universitatea de 
Vest “Vasile Goldiș” din Arad, a fost prezentată în publicația germană 
„Banater Post” (15 septembrie 2015) și, recent, în revista ALTERNANȚE 
din München.   

Ne bucurăm, în același timp, de buna colaborare cu universități din 
Franța și Serbia. Astfel, prof. univ. dr. Alvaro Rocchetti de la Universitatea 
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Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, France și prof. univ. dr. Louis Begionni – 
Université d’Aix Marseille AMU France, care au publicat în Nr. 
3/septembrie 2015 al revistei Studii de Știință și Cultură 13 articole știin-
țifice prezentate la Sesiunea Internațională de Comunicări semnate de 
cercetători din Familia Limbilor Romanice și prezentate, în luna iunie, în 
Canada, pentru care le mulțumim.  

Mulțumim pe această cale d-lui conf. univ. dr. Ștefan Gencărău 
pentru realizarea unui dialog permanent în promovarea relațiilor noastre.  

Remarcăm, cu acest prilej, o foarte bună colaborare a redacției cu 
Catedra de limba română, Facultatea de Filozofie a Universității din Novi 
Sad, Serbia.  

Pe lângă publicarea punctuală a rezultatelor activităților de cercetare 
la secțiunea Limbă și Cultură slavă – limbă și literatură română, având chiar 
și un număr tematic, membrii ai redacției revistei Studii de Știință și Cultură 
au răspuns invitației de a participa anual  la manifestări științifice și culturale 
organizate în Serbia.  

Astfel, Conducerea Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad a 
susținut deplasările noastre la Salonul Internațional de Carte de la Novi Sad 
din 21 aprilie 2015 și la Simpozionul Științific Internațional Memorialul 
Radu Flora, ediția a XXIV, din 5 septembrie 2015 de la Zrenjanin, Serbia. 
Ambele manifestări științifice fiind organizate de Lector univ. dr. Virginia 
Popovici – Universitatea din Novi Sad și domnul Lucian Marina, Președinte 
al Societății de Limba Română din Voivodina.  

Rezultat al bunei colaborări științifice, sunt și traducerea unei cărți de 
poeme românești în limba sârbă, de către Virginia Popovici, cât și editarea și 
lansarea de astăzi în cadrul Colocviului Internațional Europa: Centru și mar-
gine, cooperare culturală transfrontalieră – a cărții: Cultură (a)română din 
Serbia, în context european, autori: Dr. Virginia Popovici, Drd. Ivana Janjič, 
Universitatea din Novi Sad.  
Apreciem activitatea doamnei lector univ. Marietá Gavra de la Universitatea 
Seghed din Ungaria, pentru publicarea de articole valoaroase în revista Studii 
de Știință și Cultură. 

Mulțumim, pe această cale, echipei de evaluatori ai revistei și tuturor 
colaboratorilor din țară și străinătate care asigură prestigiul revistei prin 
valoarea articolelor publicate.  

Pentru a motiva titlul acestui text: Studii de Știință și Cultură, o 
revistă cu impact internațional, voi prezenta, pe scurt, o situație statistică:  

În perioada: decembrie 2014 – septembrie 2015, în cele 4 numere 
apărute, s-au publicat 111 articole, cu o medie de 27 de articole științifice/ 
număr, din care: 
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- 54 de articole cu autori de la Universități și Centre de Cercetare 
din România (București, Cluj Napoca, Craiova, Alba Iulia, Constanța, Sibiu, 
Brașov, Iași etc.)  

- 57 de articole semnate de autori din străinătate (de la Universități 
din Franța, Spania, Italia, Germania, Serbia, Polonia, Ungaria, Republica 
Moldova, Maroc, Canada etc.)  

Total: 111 articole.  
Vizibilitatea internațională a revistei Studii de Știință și Cultură se 

remarcă și prin citările multiple în peste 30 de universități din Europa, SUA 
și Australia. Anual, revista este evaluată pozitiv după criteriul citărilor în 
Index Copernicus Journals Master List. Remarcăm cu acest prilej difuzarea 
fiecărui număr al revistei în 200 de exemplare, la Universități și centre de 
cercetare din țară și străinătate.       

Pentru sponsorizarea Colocviului Internațional EUROPA: Centru și 
margine, cooperare culturală ți transfrontalieră, ajuns la Ediția a IV-a, 
mulțumim Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, Primăriei Muni-
cipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură din Arad.  

Tuturor participanților de astăzi la Colocviul EUROPA, vă mulțumim 
pentru prezența și pentru toate textele valoroase pe care ni le trimiteți spre 
publicare. 

În încheiere, doresc să vă transmit că, începând cu vol. XI Nr.4/ 
decembrie 2015, revista Studii de Știință și Cultură va avea o nouă secțiune: 
Aradul, Capitală Culturală Europeană 2021, la care așteptăm colaborarea 
Dvs.  

 
Vă mulțumim! 

     
   

 


