2018/19 I. félév: Témaközpontú irodalmazás, publikációs stratégia, tudományos
közösségi hálók
Intenzív kurzus (28 óra, 2 kreditpont)
Az oktatás helyszíne: Testnevelési Egyetem
(Budapest, Alkotás u. 44, 1123)
TEMATIKA, KURZUSVÁZLAT
Bemutatkozás, kutatási témák, jelenleg használt források
Az információ hordozók változása, jelentőségük – minden releváns, tudományos információ
elérése és értékelése és használata
PhD közlési kötelezettség, a tudományos publikálás lépései
https://tf.hu/doktori-iskola/a-doktori-szabalyzat-mellekletei-nyomtatvanyok
Modul: Disszertációk: PPT
- DART-Europe: e-theses portal http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
- OpenDissertations
- http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=1&sid=9ac5c9c5-e74f-4206-adc9e72d49d2f215%40sessionmgr120
- Open Access Theses and Dissertations https://oatd.org/
- Thesis Commons https://thesiscommons.org/
-

Katalógusok
MOKKA katalógus http://www.mokka.hu/
National Library of Medicine (Bethesda, USA)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=nlmcatalog
Az Egyesült Királyság egyetemi és kutatókönyvtárainak a katalógusa
http://copac.jisc.ac.uk/

Modul: A tudományos folyóiratok ismérvei; releváns folyóiratok gyűjtése, elemzése, kiadói
honlapok
-

Közleménytípusok, az eredeti közlemény szerkezete, tartalmi megfelelés, közlemény
elfogadásának valószínűsége, szerzői utasítások.
Folyóiratok jellemzése: nyomtatott versus elektronikus kiadás, nyílt hozzáférés, video
folyóirat, predator lapok.
Elsevier, Springer, Willey, NPG Open Access BMC, PLOS, DOAJ, stb. portáljai

Modul: copyright kérdések az előfizetett és a nyílt hozzáférésű forrásoknál, plágium
-

Az open access publikálás: copyright, „article processing charge APC”, „reuse”, stb.
képek, ábrák jogszerű használata, saját publikálatlan anyag szerzőségi jelzése
Mi számít plágiumnak? Autoplágium
Szerzői jogok kérdése könyvek, tankönyvek, tudományos közlemányek írásakor,
„retrackted works” a saját témában
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Modul: National Library Medicine, Entrez-adatbázisok PPT
-

PubMed használata, my NCBI, értéknövelt szolgáltatások, találat/tartalom-elemzés,
Carrot2 http://search.carrot2.org/stable/search
EBSCO regisztráció: PsycInfo SPORTDiscus,- találat/tartalom elemzései
SURF https://www.bisp-surf.de/
SzocioWeb https://szociologiai.fszek.hu/
SPONET https://www.iat.uni-leipzig.de/datenbanken/iks/sponet/

Modul: Irodalomkutatás a multidiszciplináris adatbázisokban
-

A hivatkozások forrásai: citációs adatbázisok
Web of Science regisztrálás, saját téma keresése, találat/tartalom-elemzés
ResearcherID

-

Tudománymetria:
Clarivate Analytics: WoS, InCites JCR, EndNote
Elsevier: Scimago SJR, CiteScore

Modul: Teljes szövegű portál
-

WHO http://www.who.int/
Irodalomkezelő rendszerek: EndNote és EndNote Online, Zotero; Mendeley
(irodalomkezelő program, közösségi hálózat) bemutatása, gyakorlat
Értesítők, importálás az adatbázisokból: a már tanult irodalomkezelő rendszer aktív
használata (EndNote, Zotero)
Cite While You Write (CWYW) funkció használata

Modul: A tudományos internet források feltárása és használata
-

-

a speciális tartalomkeresők bemutatása és megismerése; mély-web feltárása,
szemantikus keresőgépek bemutatása. (Yippy, Carrot, TouchGraph, eyePlorer stb.) A
zárthalmazú, nyílt elérésű bibliográfiai adatbázisok gyakorlati alkalmazása
(GoogleScholar, MS Academic és Semantic Scholar)
Interaktív tudományos kommunikáció eszköztára; RSS, wiki, blog, Podcast
(MedWorm) valamint a tudományos fájlmegosztók (SlideShare) és tudományos
közösségi hálózatok tartalmi hasznosságának bemutatása; ResearchGate,
ResearcherID, Academia.edu jelentősége
A vizsgaprezentáció tartalmi és formai alapkövetelményeinek ismertetése.

Modul: MTMT adatlap a kutatói azonosítók feltüntetése
-

Szakterületi konzultáció
A hatékony tudományos közlésről, közlési stratégia, bibliometria PPT
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Sporttal_kapcsolatos_port%C3%A1l
ok
Hallgatói vizsgaanyag bemutatása
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