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MELLÉKLET 
TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 

 
Az alábbi lista összegző jellegű. Kérjük, mellékeljen szakmai önéletrajzot és publikációs 
listát! (Utóbbihoz kérjük, csatoljon fénymásolatot a címoldalról és a tartalomjegyzékről.) 

1. Publikációs tevékenység 

1.1 A CNCSIS által elismert hazai vagy külföldi tudományos kiadónál megjelent 50 oldalt meghaladó 
szakkönyvek és/vagy monográfiák száma, címe: 

  Önálló: ___________________________________________________________________ 

  Társszerzővel: ______________________________________________________________ 

 

1.2 Más kiadónál megjelent szakkönyvek és/vagy monográfiák száma, címe: 

  Önálló: ___________________________________________________________________ 

  Társszerzővel: ______________________________________________________________ 

 

1.3 Szerkesztett tudományos kötetek száma, címe: 

  Önálló: ___________________________________________________________________ 

  Társszerkesztővel: ____________________________________________________________ 

 

1.4 Külföldi referált szakfolyóiratokban vagy külföldi konferenciakötetekben megjelent, nem magyar 
nyelvű közlemények száma, szakfolyóirat vagy kötet megnevezése: 

  Önálló: ___________________________________________________________________ 

  Társszerzővel: ______________________________________________________________ 

 

1.5 Egyetemi jegyzetek száma, címe: 

  Önálló: ___________________________________________________________________ 

  Társszerzővel: ______________________________________________________________ 

 

1.6 Belföldi CNCSIS által elismert (legalább C kategóriájú) szakfolyóiratban megjelent közlemények 
száma, szakfolyóirat címe: 

  Önálló: ___________________________________________________________________ 

  Társszerzővel: ______________________________________________________________ 
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1.7 ISI vagy BDI adatbázisokban jegyzett, referált szakfolyóiratokban vagy külföldi (nem magyar nyelvű) 
ISI vagy BDI konferenciakötetekben megjelent közlemények száma, címe: 

                   Önálló: ___________________________________________________________________ 

  Társszerzővel: ______________________________________________________________ 

 

1.8 Hazai vagy magyarországi nem referált konferenciakötetekben megjelent közlemények száma, a 
kötet(ek) címe: 

  Önálló: ___________________________________________________________________ 

  Társszerzővel: ______________________________________________________________ 

 

1.9 A CNCSIS által elismert hazai vagy külföldi tudományos kiadóknál szerkesztett kötetben megjelent 
tudományos tanulmányok száma, a kötet(ek) címe: 

  Önálló: ___________________________________________________________________ 

  Társszerzővel: ______________________________________________________________ 

 

1.10 Egyéb hazai vagy külföldi tudományos kiadóknál szerkesztett kötetben megjelent tudományos 
tanulmányok száma, kötet címe: 

  Önálló: ___________________________________________________________________ 

  Társszerzővel: ______________________________________________________________ 

 

1.11 Szakfolyóiratban megjelent fordítások száma:  címe: ___________________________________ 

1.12 Szakfolyóiratban megjelent recenziók száma:  címe: ___________________________________ 

 

 

2. Tudományos konferenciák 

Kötetben nem közölt előadások/Konferencia részvételek száma: ______________ 

 

3. Szakmai, kutatói és művészi alkotó tevékenység 

3.1 Részvételek száma kutatási projektekben:      címe: ________________________________________ 

 

3.2 Részvételek száma alkotó művészeti projektekben:   címe: _________________________________ 

 

3.3 Kutatási projektek irányítása projektvezetőként:                címe: ___________________________________ 

 

3.4 Alkotó művészeti projektek irányítása projektvezetőként:              címe: _____________________________ 

 

 

3.5 Főszerkesztő tudományos folyóiratban: 

  Igen, éspedig: ______________________________________________________________ 

  Nem 
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3.6 Részvétel tudományos folyóirat szerkesztésében: 

  Igen, éspedig: ______________________________________________________________ 

  Nem 

 

 

4. Kiállítások, fellépések (művészeti szakon) 

4.1 Saját külföldi kiállítások, fellépések (művészeti szakon tanítók esetében) száma: 

  Önálló 

  Társakkal  

 

4.2 Saját belföldi kiállítások, fellépések (művészeti szakon tanítók esetében) száma: 

  Önálló 

  Társakkal  

 

 


