
8. MELLÉKLET 
 
 

Ph.D. fokozat megszerzésének minimum követelményei 
 

 
 
 

1. A pályázó végezzen tudományos, kutató–fejlesztő tevékenységet és publikáljon informatikai 
témákból.  

Az informatikai témák alatt az ACM (Association for Computing Machinery) osztályozási 
rendszerében leírtak értendők, melynek aktuális változata a 
www.acm.org/class/1998/overview.html címen található. A tevékenység megítélésében irányadó 
lehet a Mellékletben szereplő pontszámítás, mely szerint legalább 15 pont elérése szükséges. 
Figyelembe veendők a megfelelően dokumentált egyéb szakmaspecifikus produktumok is: új 
eljárások, módszerek, innovációk kimunkálása; technológia, szoftver kidolgozása; információs 
rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó, az átlagos informatikai tevékenység színvonalát jelentősen 
meghaladó alkotás; más szakterülethez kapcsolódó, tudományosan megalapozott informatikai 
tevékenység.   

2. A pályázónak legalább egy rangos (SCI, MathReviews, Zentralblatt, Web of Science, Scopus, 
Science Direct, CompuScience, LISA, HLISA, MathScience által jegyzett), nemzetközi 
folyóiratban, konferencia kiadványban megjelent publikációval szükséges rendelkeznie. 

3. A kutató–fejlesztő munka visszhangját (hivatkozások, konferencián való részvétel előadással, 
poszterrel, szakmai díjak, stb.) is figyelembe kell venni.   

4. Az előbbi szempontok szerint a pályázó állítson össze egy önértékelést.   

 
 

Publikációs tevékenység pontozása  

Cikk referált nemzetközi folyóiratban 6 oldal alatt  7 pont  
   6 oldaltól  8 pont  

Konferencia referált kiadványában megjelent cikk 6 oldal alatt  7 pont  
   6 oldaltól   8 pont  

Magyar nyelvű cikk referált folyóiratban/konferencia kiadványban 
 6 oldal alatt  1 pont  
 6 oldaltól  2 pont  

 

 
Társszerzős műveknél a szerzőknel nyilatkozniuk szükséges a hozzájárulásuk százalékos 
mértékéről.  

 

 
Kiegészítő megjegyzések 

  

1. Csak nemzetközi konferenciák referált kiadványaiban megjelent cikkek érnek 7–8 pontot (az 



oldalszám függvényében); a magyar nyelvű konferencia-kiadványokban megjelent cikkeket 
magyar nyelvű cikkeknek lehet elszámolni (1–2 pont az oldalszámtól függően).   

2. A szakmaspecifikus produktumok maximum 10 pont erejéig figyelembe vehetõk (a benyújtott 
dokumentumok alapján erre a bírálók tesznek javaslatot).  

3. Mielőtt a jelölt az értekezését a bírálóknak eljuttatja, a doktori iskola vezetője, a doktori program 
vezetője és a jelölt témavezetője közösen áttekintik az értekezést és a jelölt publikációit. Az erről 
készülő feljegyzés előfeltétele a doktori védésnek.  

4. A doktori védés jegyzőkönyvét a védési bizottság elnöke mellett a doktori iskola vezetője is 
aláírja.  

5. A PhD fokozatszerzés feltételeként (a) nyelvként (az EDHT által meghatározott szinten) 
elfogadjuk az angol, francia, német és orosz nyelvek ismeretét. A (b) nyelv esetében a nyelvek 
körét nem kívánjuk korlátozni, tehát bármely nyelv ismeretét elfogadjuk a tudományterületi 
doktori tanács által előírt szinten. A nyelvi szintek elismerésénél a különböző nyelvtudást igazoló 
vizsgák egyenértékűségének vizsgálatakor elfogadjuk a DE Idegennyelvi lektorátusának 
állásfoglalását.  

 
 


