A PhD fokozat megszerzésének publikációs
minimumkövetelményei
a Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Tanács kiegészítése a BME DSZ
követelményrendszeréhez
A minimumkövetelmények formális teljesítése nem garantálja sem az eljárás elindítását, sem
pedig annak sikeres befejezését. A döntéshozatalnál a Tudományfilozófia és Tudománytörténet
Doktori Iskola Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsa (HBDT) és a hivatalos opponensek
külön-külön érdemben megvizsgálják az új tudományos eredmények publikálásának szintjét,
továbbá a jelölt hozzájárulását a publikált eredményekhez.

Publikációs követelmények eljárás indításhoz:
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 15.§ (5) bek.)

Publikációs követelmények fokozatszerzéshez (a PhD értekezés opponensekhez történő
kiküldésének feltétele):
A doktorjelölt téziseihez kapcsolt (megjelent vagy közlésre elfogadott) tudományos
közleményeinek az alábbi három lehetőség közül kell az egyik változat előírásait teljesítenie:
1) Legalább egy 100%-os szerzői súlyúnak megfelelő Web of Science folyóiratcikk.
2) Legalább három 100%-os szerzői súlyúnak megfelelő lektorált idegen nyelvű folyóiratcikk
vagy lektorált idegen nyelvű könyvfejezet. Ezekből legalább kettő folyóiratcikk, és a szűkebb
szakterület elismert fórumaként számon tartott alábbi folyóiratok valamelyikében jelentek
meg:
1.
2.
3.
4.

Tradition and Discovery (ISSN: 1057-1027, 2154-1566 on-line)
Appraisal
European Journal of Philosophy (ISSN 0966-8373 Online ISSN: 1468-0378)
European Journal of Philosophy of Science (ISSN: 1879-4912, ISSN: 1879-4920
(electronic version)
5. Intersections: East European Journal of Society and Politics
6. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences
7. Philosophy & Technology - Springer (ISSN: 2210-5433, ISSN: 2210-5441
(electronic version)
8. Physis
9. Polanyiana
10. Society and Economy
11. Studia Universitatis Babes-Bolyai Sociologia
12. Studies in the History of Natural Sciences

3) Legalább három 100%-os szerzői súlyúnak megfelelő lektorált idegen nyelvű folyóiratcikk
vagy lektorált idegen nyelvű könyvfejezet, továbbá a benyújtott értekezés témájából készült,
könyv alakban megjelent önálló tanulmány.
Elfogadható az 1. és a 2. feltétel részteljesítésének következő kombinációja is: egy legalább
50%-os szerzői súlyú Web of Science cikk és egy 100%-os szerzői súlyúnak megfelelő cikk a
2. pontban felsorolt folyóiratokban.
A 2. és 3. pontban szereplő könyvfejezet, és könyv csak akkor fogadható el, ha a kötet olyan
tudományos könyvkiadónál jelent meg, amely évente legalább 15 tudományos kötetet
jelentetetett meg a megelőző két évben, és a könyvet vagy könyvrészletet tudományos
fokozattal rendelkező szakmai bíráló lektorálta.
A fenti pontoknál csak a doktorjelölt legalább 50%-os szerzői súlyú publikációi vehetők
figyelembe, viszont a témavezető társszerzőségét nem kell figyelembe venni.
A társszerzői részesedést a szerzők számával való egyenletes osztással kell meghatározni,
vagy – a doktorjelölt kérésére – a társszerzők által tett nyilatkozat alapján kell figyelembe
venni. Az utóbbi esetben az összes szerző nyilatkozata szükséges.

A fokozatszerzési követelményeket a Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola
Habilitációs Bizottsága és Doktori Tanácsa rendszeresen felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja.
A már folyamatban lévő eljárások esetén a doktorjelölt választása szerint kell alkalmazni az indításkor
érvényes vagy a módosított követelményeket.

A fokozatszerzési követelmények módosítását a Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori
Iskola HBDT 2012. december 5-i ülésén fogadta el, a BME EHBDT 2012. december 20-án hagyta
jóvá. A Szabályzat 2013. január 1-én lép érvénybe. A 2. pontban szereplő folyóiratlistát a Doktori
Iskola Tanácsa 2016. június 3-án módosította. A módosítás 2016. szeptember 1-től érvényes.

