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A kutatói adatkérés protokollja
1. az oktatók évenkénti tudományos tevékenységével kapcsolatos adatkérés
A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben az oktatók, professor emeritusok (és az
intézeti kutatócsoportok tudományos (segéd)munkatársai) tudományos tevékenysége egyrészt
az MTMT-ben, másrészt az iDEa Tudóstérben követhető nyilvánosan. Az intézet honlapján
keresztül is megtekinthetőek ezek az adatok, egy-egy oktató profilja esetében a publikációs
tevékenység link az MTMT-ből generált publikációs és hivatkozási jegyzékhez vezet, az
egyéb tudományos tevékenység (szakmai önéletrajz, konferenciaszereplések, témavezetések,
oktatott kurzusok stb.) pedig az iDEa Tudósprofil adott oktató oldalára navigál. Ez a
2016/2017-es tanévtől van így, előtte az intézeti honlapon közvetlenül szerepeltek a
tudományos tevékenység adatai. Az iDEa Tudóstérben szintén elérhetőek az oktató
publikációinak könyvészeti leírása (egyelőre 2007-től teljes adatokkal), valamint különböző
nyilvánossági szinttel maguk a publikációk is teljes terjedelmükben.
Az adatszolgáltatás rendje: 2011 és 2016 között a tudományos tevékenységgel
kapcsolatos adatokat az intézet oktatói február 15-ig, 2016. szeptemberétől évente kétszer
(szeptember 30-ig és január 31-ig eljuttaták/eljuttatják a tudományszervezőnek. (Az adatokat
az intézeti honlap tartalmi szerkesztője is megkapja, aki ezek alapján frissíti minden egyes
oktató profilját.) Az adatok feltöltése mind az MTMT-be, mind a Tudóstérbe a
tudományszervező feladata, akinek mindkét adatbázishoz intézeti admin jogosultsága van. A
publikációk feltöltése kapcsán a tudományszervező tartja a kapcsolatot az MTMT és a
Tudóstér felelős munkatársaival. Természetesen, mindkét adatbázisban a saját oldal
módosításának lehetősége is nyitott az oktatók számára, hisz a saját oldal szerkesztéséhez
mindenkinek van jogosultsága. Amennyiben az oktató maga visz be új adatokat az
adatbázisokba, ezeknek az adatoknak a helyes bevitelét Gönczy Monika adminként ellenőrzi.
Az egyetemi publikációs adattárba a teljes publikáció feltöltésével kell a könyvészeti
adatokat bevinni, ez 2007 óta kötelező minden oktató-kutató számára. A publikációkat az
oktató vagy pdf-ben küldi el a gonczy.monika@arts.unideb.hu email címre, vagy a megjelent
publikáció egy példányát rendelkezésre bocsátja, hogy abból pdf-dokumentumot állítsanak
elő. A szövegek szkennelését a tudományszervező és az intézetben működő doktori alprogram
PhD-hallgatói végzik, kereshető pdf-dokumentummá a tudományszervező alakítja.
2017 folyamán az iDEa Tudóstérben megjelenő publikációs jegyzék és publikációs
adattár kiegészítését tervezi az intézet. Szeretnénk elérni, hogy minden egyes oktató,
professor emeritus, további oktatói-kutatói munkatárs összes publikációja elérhető legyen (a
2007-től kötelező adatszolgáltatás előttiek is). Minden publikációt nyilvánosan elérhetővé
teszünk, amennyiben nem ütközik szerzői jogi akadályokba. E folyamatok koordinálásáért a
tudományszervező a felelős.
2. A doktori iskolával kapcsolatos oktatói tevékenység adatkérése
A törzstagok, témavezetők, témakiírók, oktatók ellenőrzése egyrészt a szabályzatokban leírtak
szerint történik (A Debreceni Egyetem Doktori Szabályzata, A Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Karának Doktori Szabályzata, A DE BTK Irodalomtudományok
Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata), másrészt az ODT-adatbázison
(doktori.hu) keresztül. A doktori iskola köteles minden év febr. 15-ig, illetve okt. 15-ig
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frissíteni adatait az ODT-adatbázisban. Ezt a doktori iskola titkára koordinálja, aki felelős
egyfelől az iskolára vonatkozó oldalak módosításáért, másfelől felügyeli, illetve segíti, hogy a
doktori iskola oktató frissítsék a saját oldalukat.
Az Irodalomtudományok Doktori Iskolában az oktatók és hallgatók felelősek saját
oldaluk frissítéséért az ODT-adatbázisban, ehhez kérhetik az iskola titkárának segítségét.
Mivel mind a válogatott közleményeket, mind a tudománymetrikai adatokat az MTMT-ből
kell importálni, ezért a doktori iskola minden alprogramjában az MTMT-admin felelős az
adatok helyességének ellenőrzéséért a doktori iskola oktatói és hallgatói esetében, aki az adott
alprogramot működtető intézet/tanszék adminfelelőse.
Az Irodalomtudományok Doktori Iskolában folyó munka a doktori iskola honlapján
(deidi.unideb.hu) keresztül is követhető. Innen is elérhetőek az oktatók és a hallgatók
tudományos tevékenysége, továbbá minden az iskolában történő tudományos esemény
meghirdetésre kerül (témabemutatás, komplexvizsga, szigorlat, előzetes vita, nyilvános vita,
az iskola konferenciái, szakmai fórumai).
2017. szeptember 1-jéig az Irodalomtudományok Doktori Iskola Tanácsa új,
pontosított Minőségbiztosítási tervet (a jelenlegi megtekinthető a doktori.hu-n) készít,
melyben pontosabban szabályozza a megfelelési kritériumokat a doktori iskola oktatói, illetve
témavezetői számára, illetve a hallgatókkal szembeni publikációs követelményeket.
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