PhD fokozat megszerzésének publikációs követelményei
A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Tanács kiegészítése
a BME Doktori és Habilitációs Szabályzatának követelményrendszeréhez

Az alábbi publikációs feltételek formális teljesítése nem garantálja sem az eljárás elindítását,
sem pedig annak sikeres befejezését. A döntéshozatalnál a Gazdálkodás- és
Szervezéstudományi Doktori Tanács (DT) és a kijelölt opponensek külön-külön érdemben
megvizsgálják az új tudományos eredmények publikálásának szintjét, továbbá a jelölt
hozzájárulását a publikált eredményekhez.

Publikációs követelmények a PhD eljárás indításához:

1) A BME Doktori és Habilitációs Szabályzat 15. §-ának (5) bek. szerint: Tudományos és
műszaki alkotásoknál minimum feltétel legalább 4 publikáció, melyből legalább 2 idegen
nyelvű megjelent (vagy közlésre elfogadott) lektorált folyóiratcikk, ebből legalább 1 Web of
Science vagy Scopus adatbázisban szereplő folyóiratban megjelent cikk.
2) A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi DT kiegészítése a BME Doktori és
Habilitációs Szabályzat 15. §-ának (6) bek. alapján: További követelmény az 1. sz.
melléklet szerinti pontozási rendszer alapján minimálisan 12 pont összegyűjtése.

Publikációs követelmények a PhD fokozatszerzéshez:

1) A melléklet szerint minimum 20 pont.
2) A tézispontokhoz rendelve összességében legalább egy idegen nyelvű legalább 50%-os
szerzői súlyú Web of Science és egy legalább 50%-os szerzői súlyú Scopus adatbázisban
szereplő folyóiratok egyikében megjelent folyóiratcikk. A Scopus adatbázisban szereplő
folyóiratok egyikében megjelent cikk helyettesíthető az alább felsorolt, kiemelt folyóiratok
egyikében megjelent folyóiratcikkel.
3) Minden egyes tézisponthoz rendelve legalább egy 50%-os szerzői súlyú könyv,
könyvrészlet vagy lektorált folyóiratban megjelent cikk.

Kiegészítő szabályok:
a) A végleges formában közlésre elfogadott folyóiratcikkek megjelentnek számítanak.
b) A társszerzői részesedést 1) vagy a szerzők számával való egyenletes osztással kell
meghatározni úgy, hogy a témavezető társszerzőségét figyelmen kívül kell hagyni, 2) vagy –
a Jelölt vagy a DT kérésére – a társszerzők által tett nyilatkozat alapján kell figyelembe venni.
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A 2) esetben az összes szerző nyilatkozata szükséges, és két szerzőnél maximum 60%-ot,
háromnál 40%-ot, míg négy vagy többnél 30%-ot lehet a pályázónál figyelembe venni.”
c) Kiemelt folyóiratban megjelenő folyóiratcikk kiváltható azonos szerzői súlyú további
idegen nyelvű Web of Science folyóiratcikkel.
d) A kiemelt folyóiratok listáját tekintve mindig az eljárás megindításának pillanatában
érvényes, a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola weblapján nyilvánosságra
hozott lista érvényes.

Kiemelt folyóiratok listája:

1.

Hitelintézeti Szemle

2.

Közgazdasági Szemle

3.

Külgazdaság

4.

Magyar Tudomány

5.

Marketing & Menedzsment

6.

Minőség és Megbízhatóság

7.

Pénzügyi Szemle

8.

Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat

9.

Szigma

10.

Vezetéstudomány

A doktori publikációs követelményeket a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Tanács 2008.
március 18-án fogadta el, a BME EHB/DT 2008. március 27-én hagyta jóvá. A Szabályzat 2008.
április 1-jén lépett érvénybe.
A doktori publikációs követelmények módosítását a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori
Tanács 2013. november 19-én fogadta el, az EHBDT 2013. november 28-án hagyta jóvá. A módosított
publikációs követelmény 2013. december 1. napjától hatályos.
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Melléklet: Publikációk pontozása*

A (szakterülettel kapcsolatos) egyes publikációkra adandó pontszámok a következők:
– Könyv, könyvrészlet, egyetem jegyzet**………………………………………….…………8
– Folyóiratcikkek
– Lektorált
– Web of Science adatbázisban szereplő idegen nyelvű…….……….….…...8
– Scopus adatbázisban szereplő………………………………….…….….…6
– Külföldön (nyomtatott formában vagy elektronikusan) megjelent
idegen nyelvű ……………………………………………………….…..…4
– Magyarországon kiemelt folyóiratban megjelent……………...…………..5
– Magyarországon megjelent idegen nyelvű………………………………...4
– Magyarországon megjelent magyar nyelvű………………………………..3
– Nem lektorált
– Külföldön megjelent idegen nyelvű………………………………………….3
– Magyarországon megjelent idegen nyelvű…………………………………..2
– Magyarországon megjelent magyar nyelvű……………………………….…1
– Nemzetközi részvételű konferencia kiadványában megjelent idegen nyelvű
előadás……..…………………………………………………………………………..……...3
– Helyi részvételű konferencia kiadványában megjelent idegen nyelvű előadás……………...2
– Magyar nyelvű, kiadványban megjelent konferencia-előadás……………………………….1
– Recenzió (más szerző művének kinyomtatott értékelése)…………………………………...1

* A számítási részletek tekintetében itt is érvényes a „Publikációs követelmények a PhD
fokozatszerzéshez” rész a) és b) kiegészítős szabálya. Minden írásmű csak egy
publikációnál, minden publikáció csak egy kategóriánál vehető figyelembe. A táblázat
szerint három vagy annál kisebb értékű publikációkból összesen legfeljebb 5 pont ismerhető
el.
** Széles kör számára elérhető lektorált és hivatalosan terjesztett könyv vagy annak részlete
esetén ívenként 2 pont, legfeljebb 8 pont. Nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent
egyetemi jegyzet esetén ívenként 1 pont, legfeljebb 4 pont.
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