A TUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNY MÉRŐSZÁMAI
A tudományos teljesítmény megítélésénél a Doktori és Habilitációs Tanács az
MTMT-ben adminisztrátor által láttamozott adatokat veszi figyelembe az MTA
Orvosi Tudományok Osztálya 55/2012 (X. 17.) számú határozatában foglaltaknak
megfelelően. Figyelembe veszi folyóiratoknak a hatástényezőjét (impakt faktor, IF),
amelyekben a pályázó teljes tudományos szakcikkei megjelentek.
A Doktori és Habilitációs Tanács a dolgozatokra kapott független idézetek
számát veszi figyelembe. (Független az idézet, ha az idézett és az idéző közleménynek
nincs közös szerzője).
A minimum eléréséhez szükséges IF összegének legalább a fele ne egyetlen
közleményből származzon.
További kívánalom, hogy a pályázó 4 olyan teljes tudományos szakcikk első
vagy utolsó szerzője (az utóbbi esetben igazoltan mint témavezető) legyen, amelynek
van impakt faktora.
A tudományos szakterületi besorolás a megjelent teljes tudományos
szakcikkek témája és módszertana alapján történik.
A klinikai vagy elméleti szakterületre való besorolás a közlemények témái
alapján történik. Ha a pályázat kísérletes és klinikai szakterületeken írt munkákat közel
egyforma mennyiségben tartalmaz, akkor a két szakterület publikációs
küszöbértékeinek számtani közepét kell alkalmazni. Klinikai kutatásnak minősül a
klinikus által az emberen végzett tudományos megfigyelés vagy kutatás. A
minimális követelmények tudományágak, ill. szakterületek szerint az alábbiak:
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