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TÁJÉKOZTATÓ PUBLIKÁCIÓS LISTA IGÉNYLÉSÉ-

HEZ A DEBRECENI EGYETEM 

ORVOSTUDOMÁNYI TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ 

DOKTORI ISKOLÁKBAN 

2016. szeptember 5. 

 

Kérjük a védés előtt állók figyelmét, hogy jelen tájékoztató mellett a működési 

szabályzat releváns részeit is figyelmesen olvassák el! 

A fokozatszerzés publikációs követelményei (Működési Szabályzat 15. §): A védésre bocsátás 

feltétele legalább 2, a témához kapcsolódó in extenso publikáció, melyek nemzetközi, referált 

(impakt faktorral rendelkező) folyóiratban jelentek meg. A közleményekben elvárás a jelölt jelen-

tős hozzájárulása az eredményekhez, és legalább egy közleményben a jelölt első szerző legyen, 

valamint a témavezető irányító szerepe a közlemények szerzői listáiból is megállapítható legyen. 

A fokozatot szerezni kívánóktól elvárás, hogy legyen olyan impakt faktorral rendelkező közle-

ményük az értekezés tárgykörében, amelyet a Debreceni Egyetemről küldtek be és a levelező 

szerző a Debreceni Egyetemen munkaviszonnyal rendelkezik. 

• Az doktori értekezésben és a tézisekben kizárólag a Kenézy könyvtár által elkészített hiva-

talos publikációs lista szerepeltethető! 

• A publikációs lista igénylése: A doktorjelölt tudományos közleményeit feltölti a Kenézy 

Élettudományi Könyvtár Publikációs Adatbázisába (PA), megjelölve, hogy azok PhD 

munkássága keretében íródtak. Az értekezés megírásakor a jelölt a PA megfelelő felületén 

a feltöltött közleményei közül kiválasztja azokat, amelyek a disszertáció alapját képezik és 

kéri a disszertációba bekerülő publikációs listájának elkészítését, valamint a publikációk 

bibliográfiai és tudománymetriai ellenőrzését. 

• Amennyiben a közlemény még elektronikus formában nem jelent meg, a publikációs fel-

töltő felületen fel kell tölteni az elfogadásról szóló értesítést és az illetékes DI titkárának 

írásos nyilatkozatát arról, hogy a közlemény a jelölt disszertációjának publikációs listájába 

bekerülhet, továbbá a közlemény kéziratát pdf formátumban. 

• A listában az értekezést megalapozó közlemények között kizárólag peer reviewed, idegen 

nyelvű in extenso közlemények szerepelhetnek. A további közlemények között a peer 

reviewed magyar nyelvű közlemények is szerepeltethetők, amennyiben azok egyedi közlé-

sek. Konferencia kiadványok, supplementumok nem szerepelhetnek a listában sem az 

értekezést megalapozó, sem a további közlemények között. 
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Közlemény megosztott felhasználása 

• Ugyanazon közlemény két jelölt általi felhasználása elkerülendő. 

• Amennyiben egy közleményt mégis két jelölt szeretne felhasználni, a doktori iskola taná-

csa alaposan megvizsgálja, hogy a közleményben szereplő eredmények mennyisége és je-

lentősége ezt megengedi-e, valamint a társszerzők nyilatkozatát abban a tekintetben, hogy 

ki milyen részarányban vett részt a munkában és melyik jelölt mit használ fel PhD disszer-

tációjában. 

• Amennyiben egy adott közleményt két jelölt is fel kívánja használni, azt már az első eljá-

rás előtt tudatni kell az illetékes doktori iskola vezetőjével. 

• Az illetékes doktori iskola(ák) tanácsa által engedélyezett közös felhasználást egyér-

telműen dokumentálni kell (ld. Tájékoztató   PhD védés lefolytatásáról 6. és 7. sz. mel-

léklet) és a dokumentációt az ODT-hoz is el kell juttatni. 

• Korábban már felhasznált közlemények utólagos engedélyezése újabb védési eljárás-

ban való felhasználásra, amennyiben az első felhasználásnál ezt a szándékot nem je-

lezték, nem lehetséges. 

» Csak speciális esetekben (ld. Működési Szabályzat 15. §), egyedi elbírálás alapján 

engedélyezhető a korábban PhD értekezésben nem szereplő eredmények felhaszná-

lása az első felhasználást rögzítő dokumentáció hiányában. 

» Korábban már felhasznált eredmény ilyen esetben sem használható fel újra. 

» Ilyenkor a megosztott felhasználásról szóló II. sz. magyar nyelvű nyilatkozatot 

vagy – külföldi felhasználás esetén – az angol nyelvű társszerzői nyilatkozatot kell 

benyújtani, részletezve a disszertációban felhasznált eredményeket. 
 

 

Publikációs lista igénylése 

A PhD értekezésekhez benyújtandó publikációk bibliográfiai és tudománymetriai adatainak elle-

nőrzéséhez és a publikációs lista előállításához a PhD hallgatónak a következő lépéseket kell tel-

jesítenie. 

Publikációk feltöltése a Debreceni Egyetem Publikációs Adatbázisába: 

A Publikációs Adatbázis a http://ebib.lib.unideb.hu oldalon érhető el, ahol böngészhetünk az 

egyetemi publikációk között, illetve a menürendszeren keresztül elérhetjük a publikációk betölté-

sére szolgáló feltöltő űrlapot. Az űrlapon meg kell adni a helyi szerzők adatait, a publikáció bib-

liográfiai adatait, és a cikk teljes szövegű, elektronikus változatát. 

Szerzői adatok megadása: Helyi szerzők esetén meg kell adni a szerző adatait részletezve. Hogy 

segítsük a szerzőket ezen adatok megadásában, bevezettünk egy újabb mezőt (hálózati azonosító / 

Neptun kód). Aki nem rendelkezik Neptun kóddal, vagy elfelejtette, az forduljon a PhD irodához 

segítségért. Amennyiben a szerző itt megadja a hálózati azonosítóját, majd rákattint a szerzői 
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adatok lekérése gombra, a Neptun rendszerből lekérjük a személyes adatokat a számára, és kitölt-

jük velük a mezők értékét. 

Amennyiben a publikáció az értekezés alapjául szolgáló közleménynek számít, ki kell pipálni az 

erre utaló jelölőnégyzetet a feltöltő űrlapon melynek eredményeképpen a kari információk helyett 

a PhD képzésre vonatkozó adatok fognak megjelenni az űrlapon. A jelölőnégyzet csak akkor ak-

tív, ha érvényes hálózati azonosítót vagy Neptun kódot megadtunk előtte. Egyéb közlemények 

feltöltése esetén ez a négyzet ne legyen bejelölve. A közleményhez tartozó DOI ismeretében a 

publikáció adatainak megadása egyszerűsíthető az által, hogy az űrlapon megadjuk a DOI-t, majd 

a „Keresés DOI szám alapján” gombra kattintunk. Ekkor a rendszer azon mezőket, melyeket tud, 

automatikusan kiegészít a talált információk alapján. 

Publikációs lista igénylése: 

Amennyiben a PhD hallgató számára fontos összes közlemény fel lett töltve a Publikációs Adat-

bázisba, és szeretné megkapni a Könyvtár által igazolt publikációs listát, akkor a lista igénylésé-

hez ki kell töltenie egy webes űrlapot. Az igénylőlap elérhető a Publikációs Adatbázis feltöltő 

oldalán keresztül a „Publikációs lista igénylése” címszó alatt. 

Az igénylésről visszaigazoló e-mailt kap a jelölt az általa megadott e-mail címre, a témavezető (a 

szintén a jelölt által megadott e-mail címre), a doktori iskola illetékesei, illetve a Könyvtár. A 

könyvtáros ellenőrzi a Publikációs Adatbázisban szereplő bibliográfiai adatokat, majd a rendszer 

generál egy, a tudománymetriai adatokkal kiegészített közleménylistát, melyet a Könyvtár elküld 

a jelölt számára. Amennyiben a jelölt teljesnek találja a listát, a hivatalos igazolást a Könyvtár 

elküldi a jelölt, a témavezető és a Doktori Iskola számára is. 

 


