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 Bevezető
 A 2020-as év kiemelkedő rangsor eredményei
 Az oktatók és kutatók szerepe az egyetemi rangsorokban



BEVEZETŐ
 A nemzetközi rangsorokban való minél sikeresebb rész-

vétel a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) ha-
tározott célja.

 Egyetemünk az utóbbi években a legfontosabb rangso-
rok közül mind a Times Higher Education (továbbiakban: 
THE), mind a Quacquarelli Symonds (továbbiakban: QS) 
rangsorokban stabil, helyenként kiemelkedő pozíciót 
foglal el, úgy az összegyetemi, mint a tudományterületi 
rangsorokban, DE további tudatos építkezéssel még fel-
jebb is léphetünk.

 Ennek a tudatos építkezésnek a jegyében hívta életre az 
Egyetem a ranking munkacsoportot, melynek Kehl Dá-
niel (adjunktus, KTK, egyetemi ranking szakértő) és az 
Egyetemi Könyvtár tudományos disszeminációval foglal-
kozó munkatársai a tagjai.

 A közös célok elérése érdekében kerül kiküldésre éves 
rendszerességgel ez a ranking hírlevél, amelynek célja, 
hogy az Egyetem kutatógárdáját tájékoztassa az aktuá-
lis fejleményekről, ranking vonatkozású témákról, illetve 
gyakorlati tanácsokkal segítse a kutatói publikálási tevé-
kenység láthatóságának növelését, és ezzel együtt a ran-
king-célok elérését.

A 2020-AS ÉV KIEMELKEDŐ  
RANGSOR EREDMÉNYEI

A legjobb 200 egyetem közé került a Pécsi Tudományegyetem – egyedüli magyar vidéki felsőokta-
tási intézményként – a Times Higher Education legfrissebb nemzetközi rangsorában. Link: https://
univpecs.com/egyetemi_elet/top200_ban_pte_legfrissebb_nemzetkozi_rangsorban

A Pécsi Tudományegyetem két kategóriában is felkerült az 
Academic Ranking of World Universities (ARWU) rangsort megje-

lentető Sanghai Ranking frissen kiadott szakterületi listájára. Link: https://univpecs.com/egyete-
mi_elet/ket_kategoriaban_nemzetkozi_elitben_pte

A Pécsi Tudományegyetem a kiemelkedő 45. helyezést érte el a THE Impact Rankings 2020 rangsorában. Link: https://univpecs.
com/egyetemi_elet/kiemelkedo_helyen_vegzett_pte

A Pécsi Tudományegyetem a Quacquarelli Symonds nemzetközi rangsorában a 2018-as helye-
zéséhez képest két kategóriányit javított. Sőt, a nemzetközi hallgatók kategóriájában a világ 
legjobb 200 egyeteme közé sorolják Magyarország első egyetemét! Link: https://univpecs.com/
egyetemi_elet/vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_pte
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AZ OKTATÓK ÉS KUTATÓK SZEREPE AZ 
EGYETEMI RANGSOROKBAN
Ebben a rovatban röviden bemutatjuk Önnek, hogy tudományos munkájával milyen módon járul hozzá az Egyetem megíté-
léséhez, valamint hogyan tudná javítani az egyéni és intézményi pozícióját az akadémiai berkekben folytatott versenyben.

Mondja el Ön is a véleményét!

A nemzetközi egyetemi rangsorokban szerezhető pontszá-
mok nagy része az oktatók/ kutatók által kitöltött kérdőí-
vek alapján kerül kiosztásra. 

A kérdőívek az intézményekben zajló oktatói, kutatói és tudo-
mányos tevékenységekre kérdeznek rá. A THE minden évben 
maga határozza meg azon akadémikusok körét, akiknek elkül-
dik a kérdőívet.
A THE-től minden év végén a timeshighereducation@surveys.
elsevier.com címről érkezik a felkérés, amit a következő év feb-
ruárjának végéig tölthetnek ki a címzettek.
Ha Ön is kapott felkérést, ne felejtse el jelölni a PTE-t! Előfor-
dulhat, hogy a THE felkérése a spam mappába került, ezért ne 
felejtse el azt is ellenőrizni.
QS két kérdőívet küld ki névre szólóan a felsőoktatási intézmé-
nyek ajánlásai alapján. A felsőoktatási intézményeknek olyan 
kitöltőket kell megnevezniük, akik nem állnak munkakapcso-
latban az adott intézménnyel.
Ha Ön ismer olyan külföldi vagy magyar kutatót, akiről tudja, 
hogy jó szívvel ajánlaná a PTE-t, jelezze a ranking@pte.hu cí-
men.

Publikáljon elismert és megbízható folyóiratokban!

Nemcsak az Egyetem, hanem saját tudományos teljesítmé-
nyünk is akkor látszik a legjobban, ha szakmailag elismert 
és megbízható folyóiratokban publikálunk.

A nemzetközi egyetemi rangsorok az Egyetemek tudományos 
teljesítményét a Scopus és a Web of Science bibliográfiai in-
dexelő adatbázisokban található publikációs adatok alapján 
mérik. Ezek az adatbázisok komoly minőségi kritériumok 
alapján válogatják listára az általuk indexelt folyóiratokat. Ér-
demes tehát olyan folyóiratokban publikálnunk, amik szere-
pelnek ezen adatbázisok gyűjteményében. Az adatbázisokat 
legkönnyebben az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont adat-
bázis portálján keresztül éri: https://lib.pte.hu/hu/adatbazisok 
Hozzáférési problémák esetén keresse a könyvtár adatbázis 
referenseit. Elérhetőség: Bedő Márta bedo.marta@lib.pte.hu 
vagy Ésik Szabolcs esik.szabolcs@lib.pte.hu
A folyóiratokkal kapcsolatos kérdés esetén keresse az Egyete-
mi Könyvtár és Tudásközpont, Publikálás- és Kutatástámoga-
tási Osztály munkatársait a pko@lib.pte.hu e-mail címen.

Növelje kutatási eredményeinek nemzetközi láthatóságát!

Annak érdekében, hogy a tudományos kibocsátásunk szak-
mai körökben minél szélesebb körben ismerté váljon érde-

mes elgondolkodnunk azon, hogy cikkeinket open access 
publikáljuk.
Tudjon meg többet az open access publikálásról. Link: https://
digitalia.lib.pte.hu/hu/pub/fekete-rita-valtozasok-es-lehetose-
gek-pte-ekt-kp-pecs-2018-4974
Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont számos nemzetközi-
leg elismert kiadóval kötött open access megállapodást. Ezen 
kiadók által gondozott folyóiratok nagy része szerepel a már 
korábban említett Scopus és Web of Science adatbázisokban.
Részletekért látogasson el honlapunkra. Link: https://lib.pte.
hu/hu/service/open_access_tamogatas-168 vagy keresse az 
Open Access Publishing Irodát oapublishing@lib.pte.hu
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Kapcsolódjon be a nemzetközi körforgásba!
A publikációk pontos affiliálása nélkül cikkeink nem lesznek 
azonosíthatók a PTE-n elért tudományos eredményekkel.
A helytelen vagy hiányos affiliációkat a nemzetközi adatbázi-
sok, például a Scopus algoritmusa sem tudja a PTE-hez kötni, 
így a rangsorokban sem jelentik meg a teljesítményünk.
Ha az eredeti dokumentumon nem szerepel a PTE neve, utó-
lag már nem rendelhető az intézményhez, ilyen értelemben 
elveszik.
Kérdés esetén keresse az Egyetemi Könyvtár és Tudásköz-
pont, Publikálás- és Kutatástámogatási Osztály munkatársait 
a pko@lib.pte.hu e-mail címen.

Legyen profi a profilja!

Az affiliációk helyes jelölése mellett ugyanilyen fontos, hogy 
ellenőrizzük, hogyan jelenik meg munkásságunk ezekben 
az adatbázisokban.

A szerzői profilok létrejöttéről, szerepéről és javítási lehetősé-
geiről nemrégiben jelent meg egy cikksorozat, melynek segít-
ségével Ön is elvégezheti a szükséges módosításokat.
Két részes cikksorozatunkat a következő linkeken keresztül éri 
el.
Legyen profi a profilja 1.: https://kalauz.lib.pte.hu/le-
gyen-profi-a-profilod-utmutato-a-scopus-szerzoi-profil-tisztita-
sahoz/
Legyen profi a profilja 2.: https://kalauz.lib.pte.hu/legyen-
profi-a-profilja-ii-web-of-science-szerzoi-profiltisztitas/
Kérdés esetén keresse az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 
Publikálás- és Kutatástámogatási Osztály munkatársát. Elér-
hetőség: Fekete Rita fekete.rita@lib.pte.hu

Félre az adminisztrációval!

Profiljaink könnyebb kezelhetősége érdekében érdemes lét-
rehozni az ingyenes ORCID azonosítót, amit utána könnye-
dén összekapcsolhatunk a Scopus és Web of Science profil-
jainkkal.

Az ORCID regisztrációt itt tudja elvégezni:
https://orcid.org/register
Az azonosítók összegyűjtésére alkalmas a Magyar Tudomá-
nyos Művek Tára (továbbiakban: MTMT) is, itt a szerzői adat-
lap alkalmas az adataink nyilvántartására.
Tudjon meg többet az ORCID-ról a link megnyitását követően: 
https://openaccess.mtak.hu/index.php/kiadoknak/orcid
MTMT-vel kapcsolatos kérdés esetén forduljon bizalommal 
intézményi MTMT adminisztrátorához: https://www.lib.pte.
hu/hu/service/mtmt_kari_adminisztratorok-183
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