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Juridical Tribune - Tribuna Juridică realizează schimburi internaționale cu
următoarele reviste:

European Review of Public Law
European Review of Public Law (ERPL) a fost înființată în 1989
pentru a crea un forum international de analiză și dezbatere a
problemelor privind dezvoltarea dreptului constituțional și
administrativ în Europa. Această revistă este publicată de European
Public Law Organization și are apariție trimestrială.
ERPL analizează o gamă largă de aspecte care se referă la Uniunea
Europeană, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, drept public
național și jurisprudență, precum și interacțiunea și influența reciprocă
dintre acestea. În plus, revista acoperă și alte jurisdicții care
interacționează cu sistemele de drept public european și / sau oferă
perspective comparative relevante. Revista este indexată în baze de
date și cataloage internaționale.

Central and Eastern European Legal Studies (CEELS)
Central and Eastern European Legal Studies (CEELS) este publicată
de European Public Law Organization și are apariție semestrială.
Scopul acestei reviste este de a oferi posibilitatea cadrelor didactice
universitare care provin din țările UE și, de asemenea, cadrelor
didactice universitare din alte țări, specializate în domeniul dreptului,
să colaboreze și să realizeze schimburi de opinii cu privire la probleme
de drept din aceste țări. Consiliul științific al revistei este format din
cercetători științifici de renume din țările din Europa Centrală și de Est,
precum și din țările din Europa de Vest, specialiști în domeniul
dreptului. Revista este indexată în baze de date și cataloage
internaționale.
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ACTA JURIDICA HUNGARICA
ACTA JURIDICA HUNGARICA publică articole științifice
originale și recenzii de carte din domeniul științelor juridice. Revista are
apariție trimestrială și se bucură de o largă apreciere în rândul
cercetătorilor din domeniul științelor juridice. Publicată de Akadémiai
Kiadó din Ungaria încă din 1959, revista este indexată în Scopus,
ProQuest – IBSS precum și în alte baze de date internaționale.

International Journal of Business Governance and Ethics
IJBGE publică lucrări de înaltă calitate cu privire la o mare varietate
de orientări disciplinare pe teme generale de guvernanță și etică în
afaceri. Jurnalul este un forum de dezbatere prin care se încearcă
implicarea tuturor celor interesați de problemele de guvernanță și
etică în afaceri: oameni de afaceri, manageri, angajați, acționari,
autorități de reglementare în afaceri (agenții guvernamentale,
naționale și internaționale), grupuri de consumatori și cadre
didactice universitare. Revista publică studii teoretice, empirice și de
critică reflexivă prin care se descriu și se dezvoltă perspective
pertinente în domeniul guvernanței și eticii în afaceri, într-un stil
liber. Revista are apariție trimestrială și este indexată în Scopus
(Elsevier), ABI/Inform (Proquest), Academic OneFile (Gale),
Business and Company Resource Center (Gale), EconLit (American
Economic Association), General BusinessFile ASAP International
(Gale), General OneFile (Gale), InfoTrac Custom Journals (Gale),
Inspec (Institution of Engineering and Technology), Materials Business File (CSA), Scirus (Elsevier),
Australian Business Deans Council Journal Rankings List 2010, Association of Business Schools (UK)
Journal list 2010, Cabell's Directory etc.
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Innovative Issues and Approaches in Social Sciences (IIASS)
IIASS este o revistă internațională care acoperă toate științele
sociale: științe politice, sociologie, economie, administrație
publică, drept, management, științele comunicării, psihologie,
educație precum și alte domenii. Revista își deschide paginile
pentru articole teoretice și empirice scrise de oameni de știință și
cercetători, încurajând totodată și publicarea articolelor scrise de
studenți și doctoranzi. Revista apare de trei ori pe an (în lunile
ianuarie, mai, septembrie) și utilizează în evaluarea articolelor
sistemul double blind peer review. Revista este indexată în:
COBISS (categoria 1C Z1 – 30 puncte), International Political
Science Abstracts, ProQuest - CSA Worldwide Political Science
Abstracts, ProQuest CSA Sociological Abstracts, ProQuest - CSA
PAIS International, Scirus (Elsevier), Google Scholar și DOAJ.

