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Értékelő lap publikációs tevékenységhez / konferencia előadáshoz1

A publikáció bibliográfiai leírása2 / a konferencia és az előadás adatai3:

.

Aláírásommal igazolom, hogy a feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak:

..............................................................................

A DOKTORI ISKOLA TITKÁRA TÖLTI KI

A fenti publikáció/előadás megfelel a Történelemtudományi Doktori Iskola Működési
Szabályzatának 2. mellékletében foglalt követelményeknek, amely alapján ................ kreditet ér.
Eger, 201...., ..............................................., ...............

..............................................................................
Ballabás Dániel

Két példányban kérjük kitölteni! A leíró rész az Acrobat Reader legfrissebb változatával
elektronikusan is szerkeszthető!
2 A következő adatokat kérjük feltüntetni: szerző, cím, megjelenés helye (periodika/tanulmánykötet
adatai), kiadás helye és éve, kiadó, kezdő- és végoldal, karakterszám („n”). Egy szerzői ívnek 40.000 „n”
számít. A töredék ívek arányosan kevesebb kreditet érnek.
3 A következő adatokat kérjük feltüntetni: a konferencia témája, rendezője, helye, időpontja, valamint
az előadás címe.
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Kivonat a Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzatának 2.
mellékletéből
„A tudományos tevékenység értékelésének szempontjai”

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

A … tudományos tevékenység elszámolásánál figyelembe vesszük az olyan
nyomtatott vagy elektronikus közleményt — oldalszám megjelölésével, teljes
bibliográfiai adatolással — amely:
a) a szerző saját kutatási témájához kapcsolódó eredményeit mutatja be,
b) pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz,
c) ISBN vagy ISSN számmal ellátott,
d) szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg.
Publikációnak minősül továbbá:
a) országos napilapban vagy országos hetilapban megjelent írás, ha
témája szakmai jellegű
b) egyetemi, főiskola jegyzet, forrásközlés, segédanyag stb.
c) megjelent szakkönyv vagy szakcikk fordítása
d) szakmai tárgyú recenzió (könyvismertetés) vagy kritika
e) tudományos ismeretterjesztő jellegű írás (pl. Rubicon, BBC History)
Nem adható kredit a következőkre:
a) saját kiadásban megjelentetett mű
b) rövid (néhány oldalas) rezümé konferencia kiadványban vagy másho l
c) interjú (sem riporterként, sem interjúalanyként)
d) pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés
e) kéziratos jellegű munka (pl. szakdolgozat)
A megjelenés alatt álló munkáknál szerkesztői vagy kiadói igazolás
bemutatása szükséges.
Több szerzős munka esetén arányosan kevesebb kredit jár.
A publikációk elszámolása a honlapunkról (http://tortenelemphd.ektf.hu/)
letölthető értékelő lap segítségével történik, amelyet két példányban kitöltve
a doktori iskola titkárához kell leadni.
A tudományos tevékenységért adható kreditek száma a következő:

5 ív (200 ezer „n”)
feletti monográfia
Kisebb monográfia,
szaktanulmány,
könyvrészlet
Forrásközlés
Szakfordítás
Ismeretterjesztő cikk
Recenzió, kritika
Konferencia előadás

Külföldön
idegen nyelven
100/db

Magyarországon
idegen nyelven magyar nyelven
80/db
60/db

20/ív

15/ív

10/ív

7/ív
7/ív
7/db
5/db

5/ív
5/ív
5/db
3/db

3/ív
5/ív
5/db
2/db

5/db

3/db

2/db

