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Tudományos cikkek megírása, szerkesztése
és kiadása a gazdasági kutatások területén1

(könyvismertetõ)

ALT MÓNIKA-ANETTA2

Az angol „publish or perish” (publikálni vagy eltûnni) jelenség jól
ismert a romániai egyetemi tanárok és kutatók körében is. A nemzetközi
folyóiratokban való publikáláshoz nyújt segítséget az A concepe, a re-
dacta ºi a publica un articol ºtiinþific – o abordare în contextul cercetãrii
economice címû, a bukaresti ASE (Közgazdaságtudományi Akadémia)
kiadónál 2016-ban megjelent könyv, melynek szerzõi dr. Vasile Dinu, dr.
Gheorghe Sãvoiu és dr. Dan-Cristian Dabija egyetemi oktatók, a hazai és
a nemzetközi szakma elismert kutatói.

Ez az elsõ olyan román nyelvû kiadvány, amely a közgazdaság-tu-
dományok területén publikálni készülõ doktoranduszok és fiatal kuta-
tók számára nyújt segítséget. A több területet átfogó, rendszerezett
információk ugyanakkor tapasztalt oktatók és kutatók számára is hasz-
nosak lehetnek.

A könyv öt fejezete a nemzetközi szakirodalomban is kiemelt figyel-
met élvezõ, legfontosabb témákat tárgyalja. Az elsõ fejezetben a szerzõk
meghatározzák a modern gazdaságtudományi kutatás kulcsfogalmait, és
elhelyezik azokat az általános tudományos kutatás kontextusában. A
második fejezetben a tudományos cikk felépítése és a tudományos cik-
kek idézését elõsegítõ modern technológiai eszközök kerülnek bemuta-
tásra. A harmadik fejezet a tudományos cikk megírásához, azaz a téma
nyelvbeli megfogalmazásához, szerkesztéséhez ad gyakorlati tanácsokat
konkrét kifejezések, szófordulatok ismertetésével. A negyedik fejezet a
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plágium fogalmát, típusait, az erre vonatkozó törvényeket, illetve a plá-
gium megelõzésének eszközeit mutatja be. Az ötödik, utolsó fejezet
aktuális képet nyújt a tudományos munka értékelésének romániai rend-
szerérõl, a folyóiratokat jegyzõ nemzetközi adatbázisokról, a tudomány-
metriai mutatókról, a tudományos folyóiratok profiljáról, a nemzetközi
és hazai kiadókról, illetve a folyóiratok értékelésének szempontjairól.

A könyvben a szerzõk, a jelentõs nemzetközi és hazai szakirodalom
feldolgozásán túl, saját publikálási tapasztalataikat is megosztják. Külön
kiemelendõ, hogy a nemzetközi adatbázisokra vonatkozó információk a
legfrissebb elérhetõ forrásokból származnak.

Dr. Vasile Dinu egyetemi tanár a Bukaresti Közgazdaságtudományi
Akadémia Amfiteatru Economic címû – a Thomson Reuters által jegyzett
– folyóiratának alapítója és fõszerkesztõje, 41 tudományos cikk szerzõje,
amelyekre más szerzõk több mint kétszáz alkalommal hivatkoztak.
Több rangos szakmai szervezet – köztük az Univers Cons fogyasztóvé-
delmi egyesület, a European Association for Research on Services
(RESER) és az Internationale Gesellschaft für Warenwissenschaften und
Technologie (IGWT) – tagja. Munkásságát a szakma több díjjal értékelte:
az Oktatási Minisztérium kiváló egyetemi tanár címet adományozott ne-
ki, míg a Bukaresti Közgazdaságtudományi Akadémia emeritus profesz-
szori címmel méltatta.

Dr. Gheorghe Sãvoiu habilitált egyetemi tanár a Piteºti-i Egyetemen
és doktori témavezetõ a gazdasági statisztika és kibernetika területén a
Craiovai Egyetemen. Három rangos szakfolyóirat szerkesztõje és szak-
lektora (Amfiteatru Economic, Current Science, International Review of
Economics and Finance), 30 könyv és egyetemi jegyzet, illetve 250 tudo-
mányos cikk szerzõje. A Romániai Statisztikai Társaság alelnöke és tagja
a Román Tudományos Akadémia több kutatócsoportjának. 2013-ben el-
nyerte a Romániai Gazdasági Karok Egyesületének3 díját az Elsevier
Academic Press által 2012-ben kiadott Econophysics: Background and
Applications in Economics, Finance and Sociophysics címû könyvével.

3 Asociaþia Facultãþilor de Economie din România (AFER).
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Dr. Dan-Cristian Dabija egyetemi docens a Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán. Doktori
témavezetõ a marketing területén és négy tudományos folyóirat szaklek-
tora (Amfiteatru Economic, Romanian Marketing Journal, Journal of Glo-
bal Marketing és Marketing Education Review). Karrierje során több
doktori és posztdoktori ösztöndíjat nyert el hazai és németországi egye-
temeken. Jelenleg egy UEFISCDI4 által finanszírozott fiatal kutatói cso-
port vezetõje. Több mint 120 tudományos cikk szerzõje, néhány
közülük rangos európai és észak-amerikai tudományos folyóiratokban
jelent meg.

4 Unitatea Executivã pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior, a Cercetãrii,
Dezvoltãrii ºi Inovãrii.
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