
 

Értékelt terület: 

8 Gazdaságtan és menedzsment tudományterület 

 
Az egyes attribútumok súlya a kar kutatási tevékenységeinek általános minőségi profiljában az értékelt 

területen való megoszlása: 

- Kimenetek attribútuma: 60% 
- Környezet attribútuma: 20 %             

- Díjazás/elismerés attribútuma: 20 %                

 

I. A kimenetek attribútumára,  A-tól D-ig történő kategorizálására vonatkozó alapvető kritériumok 

alkalmazása  

Kimenetek 

kategóriája 
A kimenet típusa - tanulmány, monográfia, publikáció, cikk 

A 

 nemzetközi szakmai, tudományos adatbázisban (Web of Science vagy 

SCOPUS) jegyzett, olyan folyóiratban megjelent cikk, amely nemzetközi 

kiemelt minőségű.  Általában  nemzetközi kiemelt minőségű kimenetnek  olyan 

folyóiratban megjelent publikáció számít, amelynél HI≥10 vagy IF≥0,7IFM  
 világkongresszus vagy világkonferencia gyűjteményében megjelent, elismert 

külföldi kiadónál megjelent cikk, mely általában a WOS-ban vagy SCOPUS-

ban jegyzett 
 elismert külföldi kiadónál (pl. Elsevier, Springer, Palgrave, Wiley, és hasonlók) 

megjelent monográfia  
 elismert külföldi kiadónál kiadott tudományos monográfia jellegű, folyóiratban 

vagy konferenciakötetben megjelenő tanulmány 
 elismert külföldi kiadónál kiadott monográfia rész vagy fejezet 

B 

 tudományos folyóiratban megjelent cikk (WOS vagy SCOPUS által jegyzett), 

amennyiben az nem sorolható az A kategóriába 
 nemzetközi programbizottsággal szervezett külföldi konferencia recenzált 

gyűjteményében megjelent cikk, amennyiben az nem sorolható az A 

kategóriába 
 elismert kiadónál, világnyelven kiadott monográfia, amennyiben az nem 

sorolható az A kategóriába 

C 

 tudományos folyóiratban megjelent cikk, amennyiben az nem sorolható a B 

kategóriába 
 recenzált konferenciagyűjteményben megjelent cikk, amennyiben az nem 

sorolható az A vagy a B kategóriába 
 elismert hazai kiadónál megjelent monográfia 
 hazai kiadónál megjelent monográfia rész vagy fejezet 
 elismert hazai kiadónál kiadott egyetemi tankönyv 
 kutatási  tanulmányok központi szervek, minisztériumok és hasonlók számára  

D Egyéb 

*Az A kategóriájú kimenetek esetén: A komplex akkreditáció további ciklusában az elvárt értékek HI ≥20 és  IF ≥ 

0.7IFM,   
** A B kategóriájú kimenetek esetén: A komplex akkreditáció további ciklusában az elvárt értékek HI ≥7 és IF ≥0,4 

IFM 

 



Interdiszciplináris területen tevékenykedő akadémiai alkalmazottak publikálását a kutatási terület 

szempontjából a fenti kritériumok alapján értékelik.    



II. A környezeti attribútum A-tól D-ig történő kategorizálására vonatkozó alapvető kritériumok 

alkalmazása 

Az értékelt terület környezeti attribútumainak értékelése során azon komponenseket veszik 

figyelembe, amelyek a kar emberi teljesítőképességének minőségét, kutatási infrastruktúráját, 

versenypályázatokon való sikerességét, a kar alkalmazottai és doktoranduszai által megvalósított 

tudományos munka eredményeit jellemzik.  

 
a. A doktori képzés terjedelme és eredményei (súly: 1/6), 

b. Akadémiai alkalmazottak minősége (súly: 3/6), 

c. Az értékelt területen az értékelt időszakban a karon megvalósított versenypályázatokban, 

projektekre elnyert pénzügyi eszközök összege (súly: 1/6), 
d. Kutatási infrastruktúra minősége (technikai felszereltség, könyvtárak, IKT- eszközök 

felszereltsége) – (súly: 1/6) 

 

a) A doktori képzés terjedelme és eredményei (súly: 1/6) 

 

b) Akadémiai alkalmazottak minősége (súly: 3/6)  
Hazai és külföldi szabadalmak, megvalósított szabadalmak, egyedi technikai művek, új technológiák, 

figyelemreméltó teljesítmények; egyéb rendkívüli iratok, amelyek igazolják, hogy a karon tudományos 

vagy művészeti területen nemzetközileg elismert személyek ténykednek   

a. IKA Minőségindex (súly 50 %),  

b. IKB Minőségindex (súly 50%):  

Jelentős művek – az akadémiai alkalmazottak pályafutásuk során legalább 50 alkalommal idézett 

publikációi, hazai és nemzetközi szabadalmak, megvalósított szabadalmak, egyedi technikai művek, új 

technológiák, egyedülálló diagnosztikai és terápiás módszerek/eljárások, Szlovákia kulturális örökségével 

kapcsolatos egyedi tudományos eredmények. Egyéb rendkívüli iratok, amelyek igazolják, hogy a karon 

tudományos vagy művészeti területen nemzetközileg elismert személyek ténykednek.   

 

Értékelés: 

A munkacsoport értékeli ad hoc. alapon  
 

Szükséges benyújtani: 

Rövid indokolással ellátott jelentős művek jegyzéke. 

 

c) Az értékelt területen az értékelt időszakban a karon megvalósított versenypályázatokban, 

projektekre elnyert pénzügyi eszközök összege (súly: 1/6) 

Értékelés: 

A: egy akadémiai alkalmazottra legalább 1000 EUR jut,  

B: egy akadémiai alkalmazottra legalább 600 EUR jut,  

C: egy akadémiai alkalmazottra legalább 300 EUR jut, 

D: egy akadémiai alkalmazottra legalább 300 EUR jut. 

 

d) Kutatási infrastruktúra minősége (súly: 1/6) 

Az érintett területen végzett kutatás igényeinek megfelelő műszaki, információs és számítógépes 

felszereltség jellemzését szükséges benyújtani.  
 
Értékelés: 

A munkacsoport felülvizsgálja a megfelelő munkahelyen/részlegen a helyzetet, és ad hoc módon dönt a 

kategóriába való besorolásról.  
 



III. A díjazás attribútum A-tól D-ig történő kategorizálására vonatkozó alapvető kritériumok 

alkalmazása 

 

a) Az akadémiai alkalmazottak teljes alkotói tevékenységük alatti, WOS szerint legidézettebb 

munkák 10 %-nak teljes hivatkozási száma (az idézetek darabszáma) az értékelt időszakban 
A kritérium értékelése az összes értékelt alkalmazott általi idézet (hivatkozások darabszáma) számának   

egy alkalmazottra eső mennyiségének átszámolásával valósul meg.  

 

Értékelés: 

A: 5  és több idézés/citáció 

B: 3-4 idézés/citáció 

C: 1-2 idézés/citáció 

D: 0 

 

b) Díjazások és kitüntetések, meghívott előadások, tagság, külső környezeti megbízatások 
Az értékelt terület díjazás attribútumának értékelése során a következőket veszik figyelembe: 

akadémiai alkalmazottak és diákjainak kutatási és létrehozott műszaki eredményeiért, hazai és külföldi 

külső intézményeknél szerzett díjak és kitüntetések, konferenciákon megtartott/megvalósult meghívott 

előadások, az érintett terület nemzeti és nemzetközi bizottságainak tagsága, nemzetközi szakmai 

szervezetek külső környezeti megbízatásai európai és nemzetközi jelentőségű konferenciák és egyéb 

tudományos rendezvények szervezésére.   

 

Kategória Eredmény típusa 

A meghívott előadás a legjelentősebb nemzetközi, igényes recenzálási folyamatokkal 

szervezett konferenciára; hasonló színvonalú konferencia nemzetközi bizottságának 

tagsága; multinacionális jelentőségű tudományos szervezet védnöksége alatti nemzetközi 

konferencia szervezésének megbízása; A kategóriájú folyóirat szerkesztőbizottságának 

tagsága; WOS/Scopus adatbázisban lévő hivatkozások, és hasonlók 

B meghívott előadás kevésbé jelentős nemzetközi, igényes recenzálási folyamatokkal 

szervezett  konferenciára; hasonló jelentőségű konferencia nemzetközi bizottságának 

tagsága; hasonló jelentőségű nemzetközi konferencia szervezésének megbízása; 

nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagsága; hivatkozások külföldi 

folyóiratokban és külföldi igényesen recenzált gyűjteményekben, és hasonlók 

C meghívott előadás valamelyik nemzeti,  külföldi részvételű, igényes recenzálási 

folyamatokkal szervezett  konferenciára; hasonló jelentőségű nemzeti 

konferenciabizottságának tagsága;  tudományos szervezet védnöksége alatti nemzetközi 

részvételű nemzeti/hazai konferencia szervezésének megbízása; nemzeti/hazai folyóirat 

szerkesztőbizottságának tagsága; hivatkozások hazai folyóiratokban és hasonlók 

D Egyéb 

 


