Segítség és ajánlott lépések a BME oktatói/kutatói számára
a publikációk/idézők adatainak beviteléhez
2010. július 27.

1) Belépés a BME publikációs adattárba (akinek a KPA-ban már benn vannak az adatai, oda
lépjen be és ott javítson – ha a BME keresőben nem jelenik meg ez a lista, írjon az
adminnak: mycite@omikk.bme.hu):
http://mycite.omikk.bme.hu/
Jobbra fenn
Felhasználói név: BME-[nyolcbetűs Neptunkód], pl. BME-DT2WEC
Jelszó: induláskor a születési dátum: ÉÉÉÉHHNN
Belépés után "Tovább az adatmódosításhoz"
Ha bármi nem működik, kérjük nézze meg alaposan a weblapon látható információt és a
"Segítség"-et, és/vagy ellenőrizze a teendőket a
http://www.mit.bme.hu/services/pubinfo/gyik.pdf
állományban, és ha még mindig nem talált megoldást, küldjön levelet a fenti belépési
weblap alján látható email-címre.
2) Belépés után az alap-adatok beállítása (csak egyszer kell megtenni):
email:
honlap:
Cím/fokozat előkészítés: PhD fokozatra / MTA doktori címre pályázik (amelyik igaz)
Témavezető: (csak PhD-re pályázásnál)
Megszerzett fokozatok: (PhD előtt nincs)
Utána a már bevitt lista megtekintése szerkesztési módban: "Főmenü", és itt a publikációkat szerkeszteni is lehet.
3) Adatbevitel (ehhez újra be kell lépni minden további alkalommal): részletesen lásd
http://www.mit.bme.hu/services/pubinfo/adatfelvitel.html
Nagyon sok a lehetséges eset, ezért nem lehet egyszerű, de mindenki számára érvényes
recepteket adni. A jelzett oldalon mindenki megtalálja a számára fontos információt. A lényeg: a lassú, sok munkával járó kézi bevitelre ma már nincs szükség, legfeljebb kézi javításokra.
A bevitel tipikus lépései (részletesen lást a fenti weboldalt):
• a társszerzők által már felvitt publikációk magunkhoz rendelése (EZ FONTOS!
Enélkül felesleges publikációkat generálhatunk),
• importálás adatbázisokból: Web of Science, esetleg Scopus, stb.,
• a még így is hiányzó publikációk adatainak importja saját Word állományból (vagy
TXT, HTML, BIB állományból, ami van – vigyázzunk a mások által már bevitt publikációk ismétlésének elkerülésére),
• a lista kézi javítása (duplumellenőrzés: rendezés cím szerint, a duplumok törlése),
• idézők importja adatbázisokból,
• a többi idézők importja saját Word állományból,
• weblinkek létrehozása legalább a fontosabb cikkek teljes szövegére: lásd
http://www.mit.bme.hu/services/pubinfo/adatfelvitel.html, illetve
http://www.mit.bme.hu/services/pubinfo/gyik.pdf (Lehet-e a listából hivatkozni a teljes cikkekre?),
• ellenőrzés, javítás.
Vigyázat: a bevitt publikációkat mindig magunkhoz kell rendelni, és mind a publikációkat
mind az idézőket jóvá kell hagyni, különben nem látszanak a listában.
1/2

4) A lista ellenőrzése (mit lát más rólam?). Lásd ismét
http://www.mit.bme.hu/services/pubinfo/adatfelvitel.html.
5) A lista ellenőrzése és nyomtatása (azonosítóval belépve, lásd 1) pont):
Balra fenn: értékelő lista
Pontozás: a megfelelő MTA osztály vagy doktori iskola
Impakt faktor: 9; Státusz: □; Típus és azonosító: 9; Megjegyzés: 9; Absztrakt: □,
Nyelv: 9; Szerző hozzárendelés: □;
Idézetek: Részletes; Szövegkörnyezet: □; Lista típusa: Teljes (html);
Rendezés: Év; Visszafelé: □; Találatok: Mind
Ezek közötti nyomógomb: Publikációk listájának megjelenítése
A lista végén látható lesz az összesítés is. 1
Ha valami nem helyes, kérjük javítsa a publikációk adatait és utána nézze újra.

1

Az oldal képe Firefox-szal nézve/nyomtatva néha hibásnak látszik (egymásra írt sorok), ilyenkor Internet
explorer-rel kinyomtatva általában jó lesz.
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