AZ EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT (EDSZ) MÓDOSÍTÁSA
A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa által 2019. március 26-án elfogadott,
az EDSZ-be még nem integrált szövegverzió
A Doktori Szabályzat 24. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi (4) és (5) bekezdések lépnek:
ÖTÖDIK FEJEZET

A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS ÉS A DIPLOMA
17. A doktori (PhD) fokozat megszerzésének feltételei
24. (4) A doktorandusz-hallgató publikációinak pontértéke – mind az abszolutórium, mind a doktori
fokozat megszerzése esetén – az alábbiak szerint határozandó meg.
12

aa) A folyóiratcikkek pontértéke:

Folyóiratcikkek

A verzió

B verzió

A doktori képzést 2016.
szeptember 1. előtt kezdett
hallgatók számára előírt

A doktori képzést 2019.
szeptember 1. után kezdett
hallgatók számára előírt

A doktori képzést 2016. szeptember 1. után kezdett hallgatók
választhatják
Idegen nyelvű
cikk

Magyar
nyelvű cikk

Nemzetközi
folyóiratban
megjelent cikk

Hazai
folyóiratban
megjelent cikk

1) Az MTA szakmailag illetékes doktori bizottsága listáján
A kategóriájú*

20

10

28

14

B kategóriájú

16

8

22

11

C kategóriájú

12

6

17

8

D kategóriájú folyóiratban

8

4

8

4

6

3

6

3

2) más, a DI és az EDT által elfogadott,
ISSN számmal ellátott tudományos
folyóiratban**

Módosította: Szenátus SZ-134.a/2016/2017. (2017. VI. 27.) számú határozat. Hatályos: 2017. június 28-tól.
Az abszolutórium megszerzéséhez előírt publikációs kreditek megítélése során a doktori képzését 2016. szeptember 1. után
és 2019. szeptember 1. előtt kezdett hallgatók esetében az adott folyóiratcikkért adható, az „A” és a „B” verzióban szereplők
közül a magasabb pontszámot kell figyelembe venni, a doktori fokozatszerzés során azonban a hallgatónak nyilatkoznia kell,
hogy az „A”, a „B”, a „C” vagy a „D” verzió szerinti számítást kéri figyelembe venni.
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Amennyiben a vizsgált folyóirat a Scimago adatbázisban magasabb besorolást ér el, amilyennel az MTA
IX. Osztály nemzetközi folyóiratlistán rendelkezik, akkor az értékelést végző programigazgató a Scimago
rendszer alapján minősíti az adott cikk értékét. Amennyiben az MTA listán foglal el kedvezőbb helyet az
adott folyóirat, akkor azt kell tekintetbe venni. Mivel a Scimago besorolás évről évre változik, alapesetben
az adott cikk megjelenési évéhez tartozó besorolást, annak hiányában az utolsó minősített évet kell
figyelembe venni. Mivel a Scimago az MTA listához képest sokkal differenciáltabb tudományági
besorolást alkalmaz, mindig a legmagasabb értéket kell figyelembe venni.
Alaphelyzetben az alábbi ekvivalenciát vesszük alapul
MTA IX. Osztály nemzetközi folyóiratlista
A
B
C
D

Scimago Adatbázis
Q1/D1
Q2
Q3
Q4

* Az MTMT Adatbázis D1 (a legjobb 10%-ba tartozó folyóiratok, értelemszerűen ezek egyidejűleg a Q1
kategóriába tartoznak) minősítéssel ellátott folyóirata esetén 20, Q1 besorolású folyóirata esetén 10 plusz pont
adható, függetlenül a szerzők számától.3 (Ez a kitétel csak az „A” verzióban érvényesíthető.)
** Más Doktori Iskola által A, B, és C kategóriába sorolt folyóiratot a DI-k kölcsönösen elfogadnak.

ab) MTMT-ben rögzített „book review”pontértéke:
A „book review”-ért az egyes kategóriákon belül adható pont 50%-át lehet megítélni. A referált
folyóiratcikkek között legfeljebb 1 „book review” vehető figyelembe.Amennyiben a „book
review” D1-es vagy Q1-es lapban jelent meg, akkor az ezért adható plusz 20, illetve plusz 10
pont is értelemszerűen megfeleződik.
b) ISBN számmal ellátott, jelentős mértékben új tudományos eredményeket közlő szakkönyvek
és könyvfejezetek, illetve ISBN szám mellett szerkesztőbizottságot is feltüntető lektorált
konferenciakötetekben megjelent tanulmányok pontértéke:
Szakkönyvek és könyvfejezetek
1) Teljes, legalább 5 ív terjedelmű
tudományos könyv: ívenként és egy
könyvért maximum
2) Könyvfejezetek
3) Lektorált konferenciakötetben (ISBN és
szerk. biz.) megjelent tanulmányok

Idegen nyelvű

Magyar nyelvű

4-8/ív,
max 40

2-4/ív,
max 25

4-12/ív ill.
4-12/db

4-12/ív ill.
4-12/db

1 ív = bruttó 40 000 karakter
A megjelenés helyétől és a publikáció rangjától függően adható nagyobb vagy kisebb pontérték.

c) Egyéb teljesítményekért (tankönyv, jegyzet, nem lektorált konferencia kiadványban megjelent
előadás, poszter, tanulmány) összesen magyar nyelvűek esetén legfeljebb 10, idegen nyelvűek
esetén legfeljebb 20 pont adható.
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d) Társszerzős publikációk esetén az egy szerzőre jutó pontok megállapításához szintén az MTA
pontozási rendjét fogadjuk el:
2 szerző esetén

75% x pontszám

3 szerző esetén

60% x pontszám

4 vagy több szerző esetén

30% x pontszám

(5) A doktori fokozatszerzés publikációs követelményei a doktori képzésbe történő belépés dátumától függetlenül
a C és a D verzió szerint alternatív módon is teljesíthetők, ez esetben nem szükséges a szervezett képzésben
45/25, illetve az egyéni képzésben 100/60 pontos elvárásnak megfelelni és a társszerzős tanulmányok esetében
alkalmazott pontszám-redukálás sem érvényesül.
Elvárás

C
verzió

Mennyiség
(db)

Szerzőség4

1

–

1

–

1

egyszerzős
vagy
első
szerzős

2

1
D
verzió
1

Lista
MTA
nemzetközi
vagy
Scimago
(idegen nyelvű)
ÉS
MTA
hazai

vagy
MTA hazai
(ebből legalább 1
egyszerzős
cikk a doktori
vagy első
iskola tanácsa
szerzős
által
meghatározott,
BCE kötődésű)
egyszerzős
vagy
Scimago
első
(idegen nyelvű)
szerzős
ÉS
egyszerzős
vagy
Scimago
első
(idegen nyelvű)
szerzős

4 Többszerzős cikk esetén

Kategória
(minimum)
A
Q1

A

C

„Q3”

„Q4”

az első szerzőséggel egyenértékű a társszerzői nyilatkozat, amelyben a szerzők kinyilvánítják, hogy
a disszertáció védésére jelentkező hallgató (mint társszerző) meghatározó (domináns) szerepet töltött be a kutatásban és a
cikk elkészítésében. A társszerzők továbbá kijelentik, hogy ugyanezt a cikket más felsőoktatási intézmény doktori eljárásában
sem fogják a fokozatszerzés folyamatában felhasználni (elszámolni).
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