
Beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına) daxil olan 

dövri elmi nəşr- “Contemporary Economics” jurnalı 

“Contemporary Economics” jurnalı Polşanın İqtisadiyyat və Humanitar Elmlər 

Universitetinin “Menecment və maliyyə” fakültəsi və Vistula Universiteti “Biznes 

və Beynəlxalq əlaqələr” fakültəsi tərəfindən təsis edilmişdir. Rüblük elmi jurnal 

tədqiqatçılar, iqtisadi siyasətçilər həm  də iqtisadiyyat, idarəetmə, mühasibat uçotu, 

maliyyə ixtisasında təhsil alan tələbələrin elmi tədqiqatlarının nəticələrinin nəşr 

etdirilməsi üçün böyük imkanlar yaradır. Xüsusilə, rüblük nəşr olunan jurnalda 

müasir iqtisadiyyat, maliyyə, bank, mühasibat uçotu və idarəetmə sahəsində 

mövcud olan problemlər araşdırmaçılar tərəfindən tədqiq edilir və elmi nöqteyi-

nəzərdən təhlil edilir.  

“Contemporary Economics” jurnalının əsas məqsədi iqtisadiyyat, maliyyə, 

mühasibat uçotu və idarəetmə sahələrində aparılan elmi baxımdan  nəzəri və 

empirik tədqiqatların, bu istiqamətlərin inkişafına yüksək dərəcədə töhfə 

verməsidir.  

Jurnala təqdim olunan məqalələr redaksiyanın peşəkar ekspert heyəti 

tərəfindən resenziyaya göndərilir, yalnız qoyulan tələblərə cavab verən elm 

tutumlu əsərlər qəbul olunaraq, dərc olunmaq hüququ qazanır. Bu məqalələr ciddi 

qaydada iki rəyçi tərəfindən məxfilik prinsipi ilə peer-reveiew olunur. Jurnal (Open 

Access) aşağıda qeyd olunan beynəlxalq bazalarda indeksləşir: 

- ABDC Australian Business Deans Council, ABI/INFORM Complete 

(ProQuest), ABI/INFORM Global (ProQuest), Academic Onefile (GALE 

Science in Context) 

- BASE - Bielefeld Academic Search Engine, BazEkon, Business and 

Economics Theory Collection (GALE Science in Context), Business & 

Company Profiles (GALE Science in Context) 

- Cabell’s Directories, CEJSH, Central and Eastern European Online Library, 

China Academic Journals, Citefactor, Directory of Open Access Journals 

(DOAJ) 

- EBSCO, ECONIS, EconLit, EconPapers, EconStor (EconBiz), ERIH PLUS, 

Emerging Sources Citation Index (ESCI/Thomson Reuters) 

- General Business File ASAP (GALE Science in Context), GREENR - Gale 

Resource on the Environment, Energy and Natural Resources (GALE 

Science in Context), GENAMICS JournalSeek, Google Scholar,  

- IDEAS, IndexCopernicus, InfoBase Index, Infotrac Custom Journals (GALE 

Science in Context), International Business (GALE Science in Context), 

JIFACTOR 

- Library of Congress (USA) 



- Ministry of Science and Higher Education list of scored journals 

- Open Academic Journals Index (OAJI) 

- ProQuest Research Library, ProQuest Central, Research Papers in 

Economics (RePEc) 

- Scirus, SCOPUS, Social Science Research Network 

 

Jurnal haqqında geniş məlumat aşağıdakı linkdə göstərilmişdir: 

http://www.ce.vizja.pl/en/home. 

Əlavə məlumat almaq üçün EFTİE departamentinə müraciət edə bilərsiniz: 

4927298 Elmmetrika şöbəsi 
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