A FLUENTUM nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóiratban megjelenő
tanulmányok lektorálási folyamata

A FLUENTUM nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóiratban csak 2 független lektor
által lektorált és megjelentetésre alkalmasnak tartott tanulmányok jelenhetnek meg. Az alábbiakban a
tanulmányok lektorálási folyamata olvasható.
1. A tanulmány szerzője elküldi a folyóirat szerkesztőbizottsági elnökének elektronikus címére
(kollar.csaba@fluentum.hu) a
a. megjelentetni kívánt tanulmányt a megfelelő formai követelmények szerint, valamint
b. a plágiumnyilatkozatot, melynek formanyomtatványa a következő címen érhető el:
http://fluentum.hu/fluentum_szerzoknek_plagiumnyilatkozat.pdf
2. Amennyiben a tanulmány nem felel meg a formai követelményeknek, úgy arról a
szerkesztőség értesíti a szerzőt, s amíg a szerző a megfelelő formázást nem végzi el, a
tanulmánya nem adható ki lektorálásra.
3. A szerkesztőbizottság elnöke a szerkesztőbizottság tagjaival közösen a tanulmány témájához
illeszkedve kijelöl két független lektort
4. A szerkesztőbizottság a lektorálásra megküldés előtt a tanulmánynál a szerző nevét kitörli
annak érdekében, hogy a lektorok függetlensége ilyen aspektusból is biztosított legyen
5. A lektorokat a szerkesztőbizottság elnöke kéri fel a tanulmányok lektorálására, akiknek pozitív visszajelzésük után - megküldi a tanulmányokat elektronikus formában. A lektorok
kiválasztásának fontosabb szempontjai:
a. Tudományos (PhD, CSc, DSc) fokozattal rendelkeznek
b. Az adott szakterület elismert szakemberei
c. Vállalják, hogy a megadott határidőre átolvassák és lektorálják a megküldött
tanulmányt
6. A két lektornak 30 napja van arra, hogy a tanulmányt elolvassa, s véleményét megfogalmazza
az alábbiak szerint:
a. átalakítás nélkül közlésre alkalmas
b. átalakítással közlésre alkalmas (írásban iránymutatást ad, hogy mely részt célszerű
átdolgozni)
c. közlésre nem alkalmas
7. Amennyiben a két lektor véleménye eltér egymástól, akkor
a. a szerkesztőbizottság felkéri a két lektort szakmai véleményének konszenzuson
alapuló megváltoztatására. Ha ez nem sikerül, akkor
b. a szerkesztőbizottság elnöke és/vagy valamely tagja harmadik lektorként véleményezi
a tanulmányt. Ebben az esetben azonban csak az átalakítással közlésre alkalmas, vagy
a közlésre nem alkalmas vélemény fogalmazódhat meg.
Megjegyzés: olyan tanulmány nem jelenhet meg, amelyet a két lektor nem tart megjelenésre
alkalmasnak.
8. A szerkesztőbizottság írásban értesíti a tanulmány szerzőjét
a. az átalakítás nélkül közlésre alkalmas, illetve az átalakítással közlésre alkalmas
véleményről (ez utóbbinál a lektori véleményt is leírva, de a lektor anonimitását
megőrizve), valamint
b. a tanulmány megjelenésének várható időpontjáról.
9. A közlésre nem alkalmas kéziratokat a szerkesztőbizottság nem őrzi meg.

