Egyéni fokozatszerzésre jelentkezık követelményei
A NTDI vezetıje, Dr. Heszky László által összeállított, a NTDI tanács tagjainak
véleményezésre kiküldött tervezettel kapcsolatban több észrevétel és javaslat hangzott
el. Ezek megvitatását követıen az alábbi határozatot fogadta ez a Tanács 11:1
arányban.
Az egyéni fokozatszerzıvel szembeni tudományos követelmények:
1. A fokozatszerzésre beadott kérelmet megelızı 6 év publikációs teljesítménye:
• Összes tudományos publikációk száma: 6 db
• Összes tudományos publikációkból angol nyelvő: 4 db
• Az angol nyelvő publikációból IF-os: 2 db
• Az összes tudományos publikációból elsı szerzıs: 2 db
2. Egyéb tudományos teljesítmények, mővek felsorolása (pl. a minısített fajta,
elfogadott szabadalom, megjelent tudományos, illetve szakmai könyv, könyvfejezet,
jegyzet, hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel, proceedings-ek,
absztraktok, tudományos egyesületekben, szerkesztı bizottságokban való tagság és
funkció, TDK-s hallgatók irányítása és díjai, stb.)
3. 1 világnyelvbıl (lehetıség szerint angolból) középfokú „C” típusú nyelvvizsga.
4. 1 világnyelvbıl alapfokú „C” típusú nyelvvizsga.
5. Sikeres komplex szigorlat a disszertáció témájához kapcsolódó témakörbıl, az
NTDI Tanácsa által kijelölt Szigorlati Bizottság elıtt.
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A 6 tudományos publikáció zömének a beadandó disszertáció témaköréhez kell
kapcsolódnia.
A tudományos publikációs követelmények a minimális tudományos
teljesítményt jelentik, melyek alapján egyéni fokozatszerzésre jelentkezést lehet
benyújtani.
Tudományos publikációnak számítanak az impakt faktoros hazai és nemzetközi
folyóiratok, valamint az MTA tudományos folyóirat listáján található
folyóiratok.
Angol nyelvő tudományos publikáció: külföldön vagy itthon megjelenı angol
nyelvő tudományos folyóiratok, melyek vagy IF-esek vagy szerepelnek az MTA
tud. folyóirat listáján.
IF: impakt faktort jelent, a cikk publikálásakor a tudományos folyóiratnak volt
IF-je.
Elsı szerzı: a tudományos publikációban felsorolt szerzık közül az elsı vagy a
levelezı pozícióban lévı szerzı.
Hivatkozások: száma és listája az elmúlt 6 évben megjelent tudományos
publikációkra, illetve külön listán a pályázó teljes kutatói pályafutása során
kapott hivatkozások száma és listája.
Egyéb tudományos teljesítmények bizonyítják, hogy az egyéni jelölt aktív
részese a hazai és nemzetközi tudományos életnek.

