PhD fokozat megszerzésének publikációs minimumkövetelményei
(a Tudományfilozófia és Tudománytörténet HBDT kiegészítése
a BME Doktori és Habilitációs Szabályzatának követelményrendszeréhez)
1. Az fokozat megszerzéséhez szükséges legalább 4 publikáció, melyből legalább 2 idegen
nyelven megjelent (vagy közlésre elfogadott) lektorált folyóiratcikk, ebből legalább 1 Web of
Science vagy Scopus adatbázisban szereplő folyóiratban megjelent cikk. (BME Doktori és
Habilitációs Szabályzat 17.§ (5) bek.)
2. A fokozat megszerzéséhez a doktorandusznak legalább 42 publikációs kreditpontot kell
szereznie. Az egyes publikációk által szerzett kreditpontok a következők:
magyar nyelvű tanulmány
idegen nyelvű tanulmány
dolgozat
monográfia
Q4-es Scimago minősítésű folyóiratban megjelent tanulmány
Q3-es Scimago minősítésű folyóiratban megjelent tanulmány
Q2-es Scimago minősítésű folyóiratban megjelent tanulmány
Q1-es Scimago minősítésű folyóiratban megjelent tanulmány
Web of Science-ben szereplő folyóiratban megjelent tanulmány
Elfogadott folyóiratok valamelyikében megjelent tanulmány
Nemzetközi kiadónál megjelent (idegen nyelvű) könyvfejezet
Scopusban szereplő konferencia proceedingsben megjelent tanulmány
Web of Science-ben szereplő konferencia proceedingsben megjelent
tanulmány
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24
15
18
21
24
24
15
15
15
15

Magyarázat:
(1) Egy publikációra csak egyetlen besorolás alapján jár kreditpont. Minden esetben a
doktorandusz számára kedvezőbb besorolás a mérvadó.
(2) Dolgozat: a komplex vizsgát megelőzően 1 db közlésre még el nem fogadott
tanulmánnyal lehet kreditet szerezni, amennyiben a témavezető úgy ítéli meg, hogy
reális esély van annak legalább Q4-es folyóiratban való megjelentetésére. Ha az írás
végül ennél jobb minősítésű folyóiratban jelenik meg, akkor doktorandusz az írás
elfogadásakor további kreditben részesül.
(3) Amennyiben egy folyóiratot különböző diszciplínákban a Scimago másként minősít,
akkor a hallgató számára kedvezőbb minősítés alapján kell a kreditpontot megítélni.
(4) A Scimago minősítés az elfogadás pillanatában ismert utolsó három év minősítésének
átlaga, matematikai kerekítéssel.
(5) Monográfia és könyvfejezet csak akkor fogadható el, ha a kötet olyan tudományos
könyvkiadónál jelent meg, amely évente legalább 15 tudományos kötetet jelentetett meg
a megelőző két évben, és a könyvet vagy könyvrészletet tudományos fokozattal
rendelkező szakmai bíráló lektorálta.
(6) Társszerzővel írott tanulmányok esetén a doktorandusz szerzői súlya szerint részesül a
kreditpontokban, kivéve ha a témavezetője az egyetlen társszerző. A témavezetővel
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közösen írott tanulmányok 100%-os szerzői súlyúnak minősülnek.
(7) Az elfogadott folyóiratok olyan, a doktori iskola kutatási területén elismert folyóiratok,
amelyek nem szerepelnek a Scimagoban. Ezek a következők:
Appraisal
Linguistic and Philosophical Investigations
Opus et Educatio
Polanyiana
Studies in the History of Natural Sciences
Techné: Research in Philosophy and Technology (issued by The Society for
Philosophy and Technology), ISSN: 1091-8264.
3. A 42 kredit megszerzésén túlmenően teljesülnie kell az alábbi feltételek valamelyikének.
a) 36 kreditpont értékű tanulmány Scimago minősítésű vagy Web of Science-ben szereplő,
vagy az elfogadott folyóiratok listáján szereplő folyóiratokban illetve a Scopusban vagy
a Web of Science-ben szereplő konferencia proceedingsben
b) 1 magyar nyelvű monográfia és 18 kreditpont értékű idegen nyelvű publikáció.
Átmeneti rendelkezés:
2018. szeptember 1-ig a doktoranduszok mind a korábbi, mind a jelenlegi szabályozás szerint
teljesíthetik a doktori fokozatszerzés publikációs követelményeit.

A publikációs követelményt a Tudományfilozófia és Tudománytörténet HBDT 2017. március
16-i ülésén, a BME EHBDT 2017. március 30-án elfogadta. A szabályozás a jóváhagyás után
azonnal érvénybe lép.
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