
Tudományos és oktatási közlemények

Összesen Részletezve Független Összes

I. Folyóiratcikk2 27 --- --- ---
szakcikk, összefoglaló nemzetközi folyóiratban --- 17 102 174
szakcikk, összefoglaló, hazai idegen nyelvű --- 2 14 14
szakcikk, összefoglaló, magyar nyelvű --- 8 3 4
rövid közlemény --- 0 0 0

II. Könyv 0 --- --- ---
a) Szakkönyv, kézikönyv 0 --- --- ---

idegen nyelvű --- 0 0 0
magyar nyelvű --- 0 0 0
Felsőoktatási tankönyv --- 0 0 0

b) Szakkönyv, tankönyv szerkesztőként 0 --- --- ---
idegen nyelvű --- 0 --- ---
magyar nyelvű --- 0 --- ---
Felsőoktatási tankönyv --- 0 --- ---

III. Könyvrészlet 0 --- --- ---
idegen nyelvű --- 0 0 0
magyar nyelvű --- 0 0 0
Felsőoktatási tankönyvfejezet --- 0 0 0

IV. Konferenciaközemény3 0 --- 0 0
Oktatási közlemények összesen (II.-III.) 0 0 0

Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)4 27 --- 119 192

V. További tudományos művek 3 --- --- ---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes 
folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban 
megjelent teljes folyóiratcikkeket is

--- 3 0 0

Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok --- 0 0 0
Jelentés, guideline --- 0 0 0

VI. Idézett absztraktok5 2 --- 9 14

Összesített impakt faktor4 32,2 --- --- ---

Idézettség száma1, 4 --- --- 128 206

Hirsch index1 10 --- --- ---
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VII. Sokszerzős vagy csoportos (multicentrikus) 
közlemény 0 --- --- ---

a) Szerző4 --- 0 0 0

b) Kollaborációs közreműködő4 --- 0 --- ---

Speciális tudománymetriai adatok Adat
Első szerzős folyóiratcikkek száma 7
Utolsó szerzős folyóiratcikkek száma 4
Első és utolsó szerzőségű folyóiratcikkek impakt faktor 
összege 11,2
Az utolsó tudományos fokozat/cím (Habilitált doktor) 
elnyerése utáni (2013 - ) teljes tudományos folyóiratcikkek 
száma

2

 impakt faktor összege 1,2
Magyar nyelven megjelent tudományos teljes folyóiratcikkek 
száma 8

Az utolsó 10 év (2004-2014) tudományos, teljes, lektorált 
folyóiratcikkeinek száma 24

impakt faktor összeg 32,2
idézések száma 181

A legmagasabb idézettségű  közlemény 
idézettsége (az összes idézettség százalékában)

42 
(20,39%)

WOS/Scopus azonosítóval idézettség 159
Sokszerzős és/vagy csoportos közlemények 
     impakt faktor összege

0

idézettsége 0

Folyóiratcikkek,15-29 szerzővel 3

Megjegyzések:

3 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben, egyéb konferenciakötetben

4 a sokszerzős és/vagy csoportos szerzőségű közlemények impakt faktora és idézettsége nem számítható be az 
összes értékekbe, ezeket a speciális tudománymetriai adatok között tünteti fel az összesítés

Az MTMT nem tudja szolgáltatni a kérelmezônek kizárólag külföldi intézménybôl publikált folyóiratcikkeinek 
számát,  összesített impaktfaktorát és független hivatkozásainak számát, valamint az ilyen közlemények első és 
utolsó szerzőre vonatkozó impaktfaktor összeget. Ezeket az adatokat a pályázónak kell összegyűjtenie és 
feltöltenie a Doktori Tanács elektronikus rendszerébe.

1 a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül
2 lektorált, tudományos  folyóiratban (részletek)
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