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A TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉSI PÓTLÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 

MÓDSZERTANA 

1. A minősítési bérkiegészítésre a meghirdetésben szereplő időszakban publikált, az oktató 

által 4 legjobbnak ítélt tanulmánnyal, cikkel vagy egyéb tudományos 

eredménnyel/művészeti alkotással lehet benevezni, amiből egy lehet az Acta Universitatis 

Sapientiae folyóirattal kapcsolatos tevékenység. 

2. Az elért pontokat egy számítási algoritmus eredményezi, az oktató tudományos 

eredményeit közlő lapok besorolása és az alábbi kiegészítő kritériumok figyelembe vételével.  

3. A tudományos cikkeket közlő lapok besorolása a https://www.scimagojr.com weboldal 

alapján kerül megállapításra, az MTMT szabályai szerint, azaz,  

s=(x-1)/y,    ahol y a folyóirat rangsor, illetve egy adott folyóirat  

    helyzete a csökkenő SJR értékek szerinti rangsorban x. 

Az s érték alapján az osztályozás a következők szerint történik:     

 s<0.1 a lap besorolása D1 

 s<0.25 a lap besorolása Q1 

 s<0.5 a lap besorolása Q2 

 s<0.75 a lap besorolása Q3 

 minden más esetben a lap besorolása Q4 

4. Minden megjelölt tudományos publikációhoz az alábbi pontrendszer társul, az adott lap 

besorolása szerint: 

Cikk Scimago 

besorolása 
www.scimagojr.com 

Pontszám 
Konferencia besorolása 
http://portal.core.edu.au/conf-

ranks/ 
Pontszám 

Q4 1 pont C 1 pont 

Q3 3 pont B 3 pont 

Q2 5 pont A 8 pont 

Q1 10 pont A* 10 pont 

D1 18 pont  

C1 (abszolút első) 36 pont 

 

 D1 cikk (a Scimago rendszer kategóriájában az első 10%):  

o BioScience, Proceedings of the Royal Society B: Biological Science 

(Agricultural and Biological Science kategória) 

o IEEE Transactions on Automatic Control (Computer Science 

Applications) 

o Archive for Rational Mechanics and Analysis (Mechanical 

Engineering) 

http://www.scimagojr.com/
http://portal.core.edu.au/conf-ranks/
http://portal.core.edu.au/conf-ranks/
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 C1 cikk (a Scimago rendszer első 1%-a): 

o Inventiones Mathematicae (Mathematics) 

o Nature (Multidisciplinary) 

o Science stb. 

 

Olyan szakterületen, ahol a konferencia kötetekben megjelent teljes terjedelmű cikkek az 

oktatói előlépés feltételét jelentik (informatika, számítástechnika, rendszermérnök), az alábbi 

nemzetközileg elfogadott besorolás szerint (http://portal.core.edu.au/conf-ranks/) pontozzák 

az adott cikkeket: 

 A* - vagy a felső 4%-ba besorolt rangos konferencia: Q1 

 A - vagy a felső 5-14%-ba besorolt rangos konferencia: Q2 

 B - vagy a felső 15-26%-ba besorolt konferencia: Q3 

 C - vagy a 27-49%-ba besorolt konferencia: Q4 
Maximálisan 2 konferencia cikkel lehet pályázni. 

5. A Scimago besorolásban nem szereplő román és magyar nyelvű cikkek esetén olyan, az 

Oktatási Minisztérium által elismert lapokban közölt cikkek vehetők figyelembe, amelyek 

számítanak az adott szakterületen a docensi vagy professzori előlépésnél (Oktatási miniszteri 

rendeletben meghatározott minimális standardok szerint: Anexa ordin nr. 6.129 din 2016 

standarde minimale). Ezek pontszámának megállapítása Q3 kategória szerint történik, és 

maximálisan egy ilyen publikáció vehető figyelembe. 

Lásd mellékletében (Anexa ordin 6.129 din 2016 standarde minimale). 

Anexa nr 24 – ‘Comisia de Științe Juridice’, 58-59. Oldal, Lista 1, 2 ‚Baze de date internaționale’. 

Anexa nr 25 – ‚Comisia de Sociologie, Științe Politice și Administrative’, 64. Oldal, ‚Definiții și condiții’, 5. 

Bekezdés. 

Anexa nr. 29 – ‚Comisia de Filologie’, 81-82. Oldal, 3.6. ‚Prezența în baze de date și în biblioteci din țară și din 

străinătate’. 

Anexa nr. 30 – ‚Comisia de Filosofie’, 83. Oldal, ‚Baze de date recunoscute’. 1. Táblázat. 

Anexa nr. 31 – ’Comisia de istorie și Studii culturale’, 85. Oldal, ‚Baze de date internaționale recunoscute’. 1. 

Táblázat. 

Anexa nr. 34 – ‘Comisia de Arte Vizuale’, 96. Oldal, ‘Lista bazelor de date recunscute’. 2.II bekezdés. 

Anexa nr. 35 – ‚Comisia de Artele Spectacolului’, 104-105. Oldal, ‚Lista bazelor de date internaționale 

recunoscute pentru domeniul Teatru și Artele Spectacolului / Cinematografie și Media’. 4. Pont. 107. Oldal, 

‚Lista bazelor de date internaționale recunoscute pentru domeniul Muzică’. 

6. Nemzetközi nyelven megjelent szakkönyv, könyv értékelése az alábbi nemzetközileg 

elfogadott besorolás szerint történik. 

https://research.usp.ac.fj/wp-content/uploads/2013/09/2016-Ranking-of-Academic-

Publishers-v1.0.pdf 

A: Nemzetközi nyelven megjelent, lektorált könyv nemzetközi legmagasabban 

jegyzett kiadóknál (Refereed book publications published by the world top of 

publishers) D1. 

http://portal.core.edu.au/conf-ranks/
https://research.usp.ac.fj/wp-content/uploads/2013/09/2016-Ranking-of-Academic-Publishers-v1.0.pdf
https://research.usp.ac.fj/wp-content/uploads/2013/09/2016-Ranking-of-Academic-Publishers-v1.0.pdf
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B: Nemzetközi nyelven megjelent, lektorált könyv nemzetközi magasan jegyzett 

kiadóknál (Refereed book publications published by the world’s semi-top of 

publishers) Q1. 

C: Nemzetközi nyelven írt, lektorált könyv más nemzetközi kiadóknál (Refereed book 

publications published by other publishers) Q2.  

7. Nemzetközi nyelven megjelent könyvfejezet értékelése szintén az alábbi nemzetközileg 

elfogadott besorolás szerint történik. https://research.usp.ac.fj/wp-

content/uploads/2013/09/2016-Ranking-of-Academic-Publishers-v1.0.pdf 

A: Nemzetközi nyelven megjelent, lektorált könyvfejezet nemzetközi legmagasabban 

jegyzett kiadóknál (Refereed book chapter publications published by the world top of 

publishers) Q1. 

B: Nemzetközi nyelven megjelent lektorált könyvfejezet nemzetközi magasan 

jegyzett kiadóknál (Refereed book chapter publications published by the world’s 

semi-top of publishers) Q2. 

C: Nemzetközi nyelven megjelent lektorált könyvfejezet nemzetközi más kiadóknál 

(Refereed book chapter publications published by other publishers) Q3.  

8. Jogi, humántudományi, társadalomtudományi és művészeti szakterületen figyelembe 

vehetők olyan kiadóknál megjelent magyar, román vagy idegen nyelvű könyvek, 

könyvfejezetek, amelyek nem találhatók meg a fenti adatbázisban, de szerepelnek a docensi 

vagy professzori előlépésre megállapított minimális standardokban (Anexa ordin 6.129_2016 

standarde minimale). Ezek pontszámának megállapítása könyvek esetében Q2, 

könyvfejezetek esetében Q3 kategória szerint történik, és maximálisan egy ilyen publikáció 

számítható be. 

Lásd mellékletben (Anexa ordin 6.129_2016 standarde minimale). 

Anexa nr 24 – ‘Comisia de Științe Juridice’, 58-59. Oldal, Lista 1, 2 ‚Baze de date internaționale’. 

Anexa nr 25 – ‚Comisia de Sociologie, Științe Politice și Administrative’, 64. Oldal, ‚Definiții și condiții’, 5. 

Bekezdés. 

Anexa nr. 29 – ‚Comisia de Filologie’, 81-82. Oldal, 3.6. ‚Prezența în baze de date și în biblioteci din țară și din 

străinătate’. 

Anexa nr. 30 – ‚Comisia de Filosofie’, 83. Oldal, ‚Baze de date recunoscute’. 1. Táblázat. 

Anexa nr. 31 – ’Comisia de istorie și Studii culturale’, 85. Oldal, ‚Baze de date internaționale recunoscute’. 1. 

Táblázat. 

Anexa nr. 34 – ‘Comisia de Arte Vizuale’, 96. Oldal, ‘Lista bazelor de date recunscute’. 2.II bekezdés. 

Anexa nr. 35 – ‚Comisia de Artele Spectacolului’, 104-105. Oldal, ‚Lista bazelor de date internaționale 

recunoscute pentru domeniul Teatru și Artele Spectacolului / Cinematografie și Media’. 4. Pont. 107. Oldal, 

‚Lista bazelor de date internaționale recunoscute pentru domeniul Muzică’. 

9. Az ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE lappal kapcsolatos alábbi tevékenységek 

közül egy vehető figyelembe.  

https://research.usp.ac.fj/wp-content/uploads/2013/09/2016-Ranking-of-Academic-Publishers-v1.0.pdf
https://research.usp.ac.fj/wp-content/uploads/2013/09/2016-Ranking-of-Academic-Publishers-v1.0.pdf
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a. Az ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE lapban közölt cikk értéke Q2 

pontszám, azaz 5 pont. A szerzők számának figyelembe vételére a tudományos 

cikkekre vonatkozó (11. pont szerinti) szabály érvényes.  

b. Az ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE lapszám felelősi vagy sorozat 

főszerkesztői munkálata Q2 pontszámot ér, azaz 5 pont. 

c. Az ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE laphoz beküldött legalább 2 cikk 

bírálatának elkészítése Q3 pontszám, azaz 3 pont. 

A b. és c. pontban szereplő tevékenységekért járó pontszám odaítéléséről a Rektor dönt, aki az ACTA 

főszerkesztője, konzultálva a kiadóval, a lapok elmúlt hároméves előre haladásáról, periodicitásáról. 

Az adott pontszám nemcsak a sorozat főszerkesztőnek ítélhető oda, hanem mindazon kollégáknak, 

akik az elmúlt három évben egy adott tematikus kötet szerkesztésében láttak el szerkesztői feladatot. 

Az ACTA-ban megjelent publikációkból, szerkesztői és egyéb tevékenységekből, valamint az 5. 

és 8. pontban leírt publikációkból összesen maximum 5 pont számolható el. 

10. A művészeti alkotások értékelése a pályázatok egyedi elbírálása alapján történik, a 

szakterület sajátos értékrendjének megfelelően. 

11. Az elért pontszám az alábbi képlet szerint kerül megállapításra:  

P = ΣPi/T(n)i 

                 ahol n a szerzők száma (kivéve a Sapientia EMTE hallgatóit), 

   Pi egy adott publikáció/tevékenységből szerzett pont 

Ez azt jelenti, hogy 1-3 szerző között nem osztódik a pontszám, 4 esetén a pontszám osztódik 

2-vel, 5 esetén 3-mal, 6 esetén 4-gyel, 7 esetén 5-tel stb. 

12. Az egyes P pontszámokhoz rendelhető bérkiegészítés összege az alábbiak szerint kerül 

megállapításra a 2020. évre vonatkozóan:       

    

8 pont alatti végső pontszámhoz nem rendelődik összeg.  

8 pont-32 pont közötti végső pontszám esetén a bérkiegészítés összegének megállapítása 

lineáris interpolációval történik úgy, hogy a megítélt bruttó havi pótlék 550 lej és 5000 lej 

közötti összeg lehet. 32 pontszám felett a maximális összeg ítélhető meg. Amennyiben valaki 

a maximális pontszám fölött teljesít, akkor a pontszám átvihető egyik évről a másikra. 

 

 


