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Pentru o revistă știinţifică la început de drum este
definitorie importanţa acordată domeniului său specific
de către mediul academic, importanţă care rezidă din
evoluţia numărului și importanţei lucrărilor publicate în
bazele de date recunoscute internaţional. Una din cele
mai importante baze de date la acest moment este Web of
Science (WoS), în a cărei bază centrală (Core Collection)
se regăsesc articole din peste 21,894 reviste știinţifice.
Chiar dacă etica este un subiect de actualitate atât
la nivel naţional, cât și internaţional, pentru a răspunde
la întrebarea „Este oportună o nouă revistă de etică și
deontologie?” este necesară realizarea unui scurt studiu
cu privire la caracteristicile scientometrice ale
lucrărilor indexate Web of Science Core Collection
(WoS.CC) care tratează subiecte de etică sau din punct
de vedere al eticii. Cercetările scientometrice au fost și
sunt un bun instrument pentru cercetările cantitative în
domeniul publicaţiilor știinţifice (Suraud, 1996; Hood
&Wilson, 2001; Velter, 2010; Constantinescu, 2018;
Wouters, 2006).
Datele prezentului studiu au fost obtinute prin
interogarea
platformei
scientometrice
WoS
1
(www.webofscience.com),
utilizând
o
căutare
…
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booleană, în secţiunea Web of Science Core Collection (WoS.CC), pe cuvântul cheie
“ethics” și perioada 2011-2020 (14.12.2021).
În urma interogării bazei de date rezultatele obţinute arată că în perioada
2011-2020 au fost indexate un număr de 96.555 lucrări, cu un trend anual strict
crescător (Figura 1), ceea ce relevă interesul general crescut pentru acest domeniu.
În urma interogării bazei de date rezultatele obţinute arată că în perioada
2011-2020 au fost indexate un număr de 96.555 lucrări, cu un trend anual strict
crescător (Figura 1), ceea ce relevă interesul general crescut pentru acest domeniu.
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Figura 1: Trendul lucrărilor indexate în perioada 2011-2020

Rafinarea cercetării scientometrice pe subdomeniile reprezentative ale WoS
(WoS Categories) ne arată că lucrările publicate privind etica acoperă o gamă variată
de subiecte, acoperindu-se nu numai subiectele eticii clasice ci și elemente de etică
specifică a unor domenii de cercetare sau a unor profesii, alături de subiecte de inter
și multi disciplinaritate (Tabelul 1).
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Tabelul 1: Etica în WoS Category
Web of Science Categories
Ethics
Philosophy
Medicine General Internal
Medical Ethics
Education Educational Research
Business
Religion
Social Sciences Biomedical
Management
Public Environmental Occupational Health
Social Sciences Interdisciplinary
Social Issues
Nursing
History Philosophy Of Science
Health Care Sciences Services
Law
Communication
Environmental Studies
Sociology
Political Science
Humanities Multidisciplinary
Economics
Psychology Multidisciplinary
Surgery
Multidisciplinary Sciences

Record Count
14332
9245
8950
5102
5101
5079
5047
4631
3562
3259
3176
3009
2591
2480
2269
2234
1944
1903
1844
1762
1761
1684
1570
1502
1457

% of 96,555
14.843
9.575
9.269
5.284
5.283
5.26
5.227
4.796
3.689
3.375
3.289
3.116
2.683
2.568
2.35
2.314
2.013
1.971
1.91
1.825
1.824
1.744
1.626
1.556
1.509

Interesul pentru etica este reflectat si prin acoperirea a 250 dintre cele 254 de
subdomenii disponibile in WoS.CC, ceea ce reprezinta 98,43%.
Un alt element important este dat de faptul că, din numărul de 96.555 lucrări
publicate, 34.423 au fost publicate în regim Open Access (OA), ceea ce reprezintă un
procent de 35,65%. Acest procent, pe care îl considerăm semnificativ, susţine
interesul revistelor și al autorilor pentru cunoașterea liberă a elementelor de etică și
astfel pentru dezvoltarea și implementarea unei culturi etice care să ţină cont de
evoluţia societăţii. Un efect secundar al numărului mare de lucrări OA, benefic pentru
comunitatea academică, constă în existenţa unui număr mare de potentiale referinte
ale unor studii viitoare în acest domeniu larg al eticii.
Cercetând legătura dintre lucrările publicate și provenienţa pe ţări a autorilor
și revistele în care aceștia publică constatăm că:
1. Lucrările publicate provin de la autori din 193 de variante de nume de ţări,
ceea ce reprezintă 79% din totalul variantelor de nume folosite în toate lucrările
indexate WoS.CC în perioada analizată. Observăm că România ocupă locul 24
(Figura 2), ceea este un loc onorabil însă, o analiză critică asupra numărului de lucrări
8
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publicate ne obligă să afirmăm că domeniul eticii este, pentru mult timp de acum în
colo, un domeniu ofertant de studiu și cercetări știinţifice.

Figura 2: Repartiţia numărului de lucrări în primele 25 de ţări

2. Revistele ISI în care sunt publicate articole care abordează probleme etice,
acoperă o gamă variată de domenii, dintre care un loc important o ocupă revistele
care abordează etica profesiilor medicale și bioetică. Important este faptul că etica
este un subiect de interes și pentru domeniile inginerești, pentru mediu sau pentru
business sau IT, dar și pentru domenii interdisciplinare cum ar fi drept medical,
politici și asigurarea calităţii, comportament social și religie, s.a. În Tabelul 2 se
regăsesc câteva exemple ilustrative al celor mai sus afirmate, regăsindu-se
corespunzător publicaţiei indicate și numărul de articole care au subiect etica
(coloana 2 a tabelului). Lucrările publicate în reviste indexate ISI sunt în numar de
64.678, ceea ce reprezintă 66,99% din totalul celor 96.555. În coloana 3 a Tabelului 2
se regăsește procentul corespunzător al articolelor indexate ISI ale revistelor.
Tabelul 2: Exemple cu reviste cu peste 100 de lucrări publicate în domeniul eticii
Publication Titles
BMJ OPEN
JOURNAL OF BUSINESS ETHICS
JOURNAL OF MEDICAL ETHICS
NURSING ETHICS
MEDICINE
SCIENCE AND ENGINEERING ETHICS
AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS
PLOS ONE
JOURNAL OF AGRICULTURAL ENVIRONMENTAL ETHICS
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Record Count
5536
1591
827
719
642
573
524
262
245

% of 64,678
8.559
2.46
1.279
1.112
0.993
0.886
0.81
0.405
0.379
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HASTINGS CENTER REPORT
ETHICS BEHAVIOR
JOURNAL OF THE SOCIETY OF CHRISTIAN ETHICS
STUDIES IN CHRISTIAN ETHICS
JOURNAL OF RELIGIOUS ETHICS
SUSTAINABILITY
CAMBRIDGE QUARTERLY OF HEALTHCARE ETHICS
ETHICAL THEORY AND MORAL PRACTICE
BUSINESS ETHICS QUARTERLY
ETHICAL PERSPECTIVES
ENVIRONMENTAL ETHICS
ZEITSCHRIFT FUR EVANGELISCHE ETHIK
BUSINESS ETHICS A EUROPEAN REVIEW
ACCOUNTABILITY IN RESEARCH POLICIES AND
QUALITY ASSURANCE
ETHICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
ENVIRONMENTAL VALUES
UNIVERSITAS MONTHLY REVIEW OF PHILOSOPHY AND
CULTURE
ACTA BIOETHICA
JOURNAL OF LAW MEDICINE ETHICS
JOURNAL OF MORAL PHILOSOPHY
PHILOSOPHICAL STUDIES
THEOLOGICAL STUDIES
EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND THEORY

235
232
231
211
207
206
197
196
174
169
160
156
154

0.363
0.359
0.357
0.326
0.32
0.319
0.305
0.303
0.269
0.261
0.247
0.241
0.238

153
153
137

0.237
0.237
0.212

129
122
117
115
110
109
106

0.199
0.189
0.181
0.178
0.17
0.169
0.164

3. De asemenea, lucrările identificate se regăsesc în toate index-urile (indecșii)
de citări (reviste ISI, Conferinţe ISI, Cărţi ISI, reviste ESCI) – Figura 3.

Figura 3: Identificarea numărului de articole privind etica în indecșii WoS

Pentru o imagine de ansamblu al cuvintelor cheie folosite în cele mai citate 1000
lucrări publicate în revistele indexate ISI, prezentăm termenii, conceptele regăsite în
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titlurile, rezumatele sau cuvintele cheie definite de autori printr-un Word Cloud,
utilizând Word Cloud generator https://wordart.com/ (Figura 4)

Figura 4: Word cloud-ul cuvintelor cheie

Putem afirma cu certitudine că o revistă cu domeniul de publicare etică și
deontologie este bine venită, cel puţin ca urmare a interesului crescut al comunităţii
academice, așa cum a fost demonstrat.
Pentru comunitatea academică din România este bine venită o astfel de
publicaţie știinţifică, având în vedere lipsa unei astfel de reviste, în această direcţie de
cercetare, la ora actuală.
Putem aprecia chiar că, pornind de la realitatea că avem autori români care fac
cercetări și publică în domeniul eticii, o astfel de publicaţie este necesară. Rolul
principal al revistei ar fi cel de a coagula specialiști din diferite domenii, în baza
interesului comun – etica -, dar și de a oferi un cadru unitar în care aceștia își pot face
cunoscută opera.
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