
PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ KHOA HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG
ACI VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC TẾ KHÁC:

 KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP

Tin hợp tác trong nước

Ngày 30/08/2022, tại Trường Đại học Kinh tế,
Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh đã tổ chức Tọa
đàm “Phát triển tạp chí khoa học theo định
hướng ACI và các cơ sở dữ liệu quốc tế khác:
Kinh nghiệm và giải pháp” với sự tham gia
của lãnh đạo các tạp chí khoa học uy tín
trong nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm đăng
ký gia nhập các chỉ mục quốc tế cũng như
các vấn đề liên quan đến việc xây dựng tạp
chí khoa học theo chuẩn quốc tế.

Tọa đàm đã trở thành diễn đàn mở để các
đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, bài học, từ đó
đề xuất những giải pháp đưa cộng đồng tạp
chí trong nước hội nhập với cộng đồng tạp
chí quốc tế và hướng đến phát triển bền
vững trong thời gian tới.

Tọa đàm tập trung vào tham luận của các
diễn giả khách mời: PGS.TS. Nguyễn Văn Dự –
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công
nghệ, Đại học Thái Nguyên, PGS.TS. Từ Thúy
Anh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế
Quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương, GS.TS.
Lê Quốc Hội – Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và
Phát triển – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Các đại biểu tham dự đã cũng chia sẻ những
kinh nghiệm quý báu về việc chuẩn bị các
điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn ACI và các cơ sở
dữ liệu quốc tế khác, đặc biệt là các vấn đề:
thu hút tác giả nước ngoài, mức độ trích dẫn,
các chính sách xuất bản, xây dựng hệ thống
website trực tuyến; Thực tiễn quá trình gia
nhập ACI của các tạp chí khoa học trong
nước, v.v.
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https://ueb.vnu.edu.vn/Tin-Tuc/UEB/Phat-trien-tap-chi-khoa-hoc-theo-dinh-huong-ACI-va-cac-co-so-du-lieu-quoc-te-khac--Kinh-nghiem-va-giai-phap/32956

