Útmutató publikációk átemeléséhez az MTMT-ből az ODT adatbázisba

I. Bejelentkezési problémák esetén
1.



MTMT (https://www.mtmt.hu/)
Elfelejtett jelszó esetén ideiglenes hozzáférési lehet küldetni magunknak az MTMTregisztrációban megadott e-mail címre.
Elfelejtett belépési adatok esetén üzenetet lehet küldeni az MTMT egyetemi adminisztrátorának
(bikadi.katalin@univet.hu), aki a felhasználónevet és a jelszóbeállításhoz szükséges linket az
MTMT-regisztrációban megadott e-mail címre kiküldi

ODT (http://www.doktori.hu/ )


Elfelejtett belépési adatok esetén üzenetet lehet küldeni a doktori iskola adminisztrátorának
(phd@aotk.szie.hu) /

Belépés után az ideiglenes jelszót meg kell változtatni.
II. Közlemények átemelése az MTMT publikációs adattárból
1.

Átemelendő publikációk köre
A szempontok részletesen megtalálhatóak a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
útmutatójában (http://www.mab.hu/web/doc/beadvanyok/160708DIutmutH.docx).
Átemelendő a 10 db legfontosabb publikáció, amiből 5 db az utóbbi 5 évben, 5 db az életmű bármely
szakaszában, a tudományterületen széles körben használt vagy keletkezett, új tudományos eredményt
tartalmazó, tudományos jellegű mű.
NEM emelhető át

másodközlés

nem szerzői (pl. szerkesztő) közlemény

több mint 15 szerzős közlemény (törzstagok esetében)

olyan közlemény, ami – vagy aminek a forrása – nem rendelkezik egyedi azonosítóval
egyedi azonosítók:
o
DOI vagy egyéb (pl. ArXiv) permalink
o
indexelő adatbázis (WoS, Scopus, Matarka, PubMed, MathSciNet stb.) rekordazonosítója
o
ha a közlemény folyóiratcikk: folyóirat ISSN
o
ha a közlemény könyv/könyvrészlet: könyv ISBN

konferencia-közlemény (törzstagok esetgében)

folyóirat sajátos rovatában megjelent közlemény (pl. Short communication, Letter to the editor)

nem ismert lektoráltságú folyóirat cikke

nem egész vagy efemer mű (absztrakt, poszter)

ismeretterjesztő vagy közérdekű jellegű, illetve nem besorolt közlemény

adathiányos közlemény

nem megfelelő terjedelmi adatokkal bíró közlemény
terjedelem megfelelő kitöltése az MTMT-ben

az Első oldal és Utolsó oldal kitöltve, Közleményazonosító üres

az Első oldal, Utolsó oldal és a Terjedelem kitöltve, Közleményazonosító üres

Közleményazonosító és Terjedelem kitöltve, Első oldal és Utolsó oldal üres

az ODT e mezőkben nem fogadja el a töltelék karaktereket ($, &, @ stb.)
2.

Az átemelés előkészítése az MTMT-ben
a. Korábban átemelt közlemények felülvizsgálata
A közlemények megjeleníthetők:

b.

Korábbi ODT/MAB jelölés törlése: a Javítható szerzői listában a piros ODT/MAB feliratra
kattintva

c.

Átemeléshez kijelölés: a Javítható szerzői listában a [megjelölés válogatott listához]
legördülő ODT/MAB menüpontjára kattintva

Kijelölés ellenőrzése a II/2/a pontban leírt, számozott lista segítségével.
Az ODT csak 10 db, a kritériumoknak megfelelő közleményt fogad el.
Részleges átemelés nem lehetséges.
3.

Átemelés az ODT-ben
A) Közlemények
1. Belépés az ODT-be és a bal oldali Menüoszlopban a "Közlemények” kiválasztása:
2. "Közlemények átemelése publikációs adattárból" kiválasztása
3. Mycite adatok - első alkalommal be kell írni/másolni, a továbbiakban elég ellenőrizni
az MTMT-azonosítót és elmenteni az adatokat . Az azonosító az MTMT Személyi
adatlapon található:

4.

Érdemes a „Névtöredék” mezőt is kitölteni.
Folytatás az ODT honlapon: "Közlemények importálása" kiválasztása

5.
6.
7.

"lista megnyitása importáláshoz" - ODT/MAB kategória
megjelenik a 10 publikációból álló lista, a MAB szerint nem megfelelő publikációknál
a típus pirosan látszik
ha minden tétel fekete, a lista alján ki kell választani a "közlemények
importálásának indítását"

Aki sehol sem törzstag (továbbá nem doktori tanács-tag vagy nem tagja habilitációs bizottságnak), az
importálás előtt kattintson rá a "módosító gomb témavezetői lista esetén" feliratra.
Az importálás után a képernyő tetején megjelenik az üzenet, hogy hány publikációt sikerült átemelni. Az
átemelt publikációkat a közlemények menüben látjuk.
B) Tudománymetriai adatok
1.
2.
3.

"Tudománymetriai adatok átemelése publikációs adattárból" kiválasztása.
"importálás" kiválasztása
"mentés módosításként" - az adatok elmentése

Ha a "tudományos közlemény- és idézőlista címe (URL)" mezőt üresen hagyjuk, akkor a program
automatikusan beírja az MTMT/BME PA adattárban található tudományos közlemények és idézőik
listájának elérhetőségét. Előfordulhat, hogy a link hibás. Ha a tudománymetriai adatok Ön szerint nem
megfelelőek, kérje a link ellenőrzését az MTMT-adminisztrátortól (bikadi.katalin@aotk.szie.hu)
III. Ellenőrzés
Ebben a menüben ellenőrizhetjük, hogy minden adatunk rendben van-e. Lehetőségünk van törzstagi,
témavezetői és oktatói ellenőrzésre. "Az ellenőrzés eredménye" szöveg alatt sorolja fel a program
azokat a hiányosságokat, amiket mindenképpen javítanunk kell. Ha minden rendben van, akkor
az"Adatai teljesek a törzstagi/témavezetői/oktatói megfeleltetéshez" üzenetet kapjuk.
IV. Ellenőrzés/nyilatkozat
Itt kell nyilatkozni az adatok hitelességéről a "A nyilatkozatot elfogadom" kiválasztásával.

