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Mai témáink    

• A kutatásértékelés és a nyílt tudomány kapcsolata

• A kutatásértékelési rendszerek átalakulásának szükségessége

• Az értékelési rendszerek szintjei és szempontjai 

• Nemzetközi kezdeményezések  - irányelvek

• Nemzetközi kezdeményezések – néhány intézmény példája



A kutatás ösztönzése 

Kutatás

Motiválás Értékelés

Jutalmazás Elismerés



Az értékelő rendszerek átalakulásának 
szükségessége    

• A tudományos kutatás komplexitása –

kutatási projektek mérete és 

multidiszciplináris jellege – teamek

• Digitalizáció a kutatásban,

• a közeli jövő: team munka változása, pl. 

automatizált kutatási folyamatok (ARW) 

• Nyílt tudományos eszmék terjedése



A tudomány tudománya    

• „1955-ben az összes tudományos és műszaki publikáció csaknem a fele egyéni szerző 
munkája volt 2000-re az egyéni szerzők száma erősen visszaesett és a csoportmunkával 
készült tanulmányoknak már 80%- lett a részarányuk.” 

• ”(A tudományos kutatás)... "exponenciálisan nőtt mindvégig az elmúlt 110 évben, s ezt a 
két világháború csak ideiglenesen akasztotta meg. És ha egy tudományág, például a fizika 
növekedési ütemét mérjük, ugyanilyen exponenciális növekedést tapasztalunk. A 
tudományágak egyforma növekedési üteme pedig azt sugallja, hogy a tudomány 
terjeszkedését nem pusztán az új területek megjelenése hajtja, hanem egy olyan 
tulajdonság, amely a tudomány minden területét jellemzi. Az exponenciálisan növekvő 
rendszereknek a pillanatnyi mérettel arányos sebességgel kell bővülniük. Mivel a 
tudományos irodalom nagyjából tizenkét évente megkétszereződik, ez annyit jelent, hogy 
a valaha megjelent összes tudományos munka fele az elmúlt 12 évben keletkezett."

•

"A kutatók egyre növekvő számával pedig az jár együtt, hogy a kutatók sokszor kortársai 
azoknak, akik forradalmasították az általuk művelt tudományágat. Derek de Solla Price: 
Kis tudomány, nagy tudomány című könyvében így ragadja meg: ….az eddigi 
tudományosság nagy hányada most zajlik éppen, az élő emlékezetben. Ugyanezt úgy is 
mondhatjuk, hogy – használjunk bármilyen észszerű definíciót a tudósra – most él a 
valaha élt tudósok 90%-a.”

https://elearning.kifu.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=36&displayformat=dictionary


Az értékelési rendszerek szintjei 
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Miért fontos – a kutató számára



Nemzetközi kezdeményezések    

1. DORA Declaration – (San Francisco Declaration on Research 

Assessment) 

2. Leideni kiáltvány - Leiden Manifesto

3. A brit Kutatási Kiválóság Rendszere (Research Excellence 

Frameworkben (REF))  intézmények kutatási minőségének mérésére. 

4. Európai Uniós kezdeményezések –OSPP, ERA 

• Európai Egyezmény a kutatásértékelés reformjáról 

https://sfdora.org/read/
http://www.leidenmanifesto.org/
https://www.ref.ac.uk/


Nemzetközi kezdeményezések- DORA    

• DORA Declaration – (San Francisco Declaration on Research Assessment) 

• 2012, az Amerikai Sejtbiológiai Társaság éves közgyűlésén

• Főbb célkitűzései: 
• felhívni a figyelmet a kutatásértékelés új eszközeire és folyamataira
• mérőszámok felelős használatára, (alapvető tudományos értékek, döntéshozatal 

következetessége)
• a felvételi, előléptetési és finanszírozási döntések új irányelveinek és gyakorlatainak 

kidolgozásának elősegítése
• a kutatásértékelési reform széles körű elterjesztése
• a kutatók szélesebb körű bevonása a kutatásértékelési gyakorlatok megtervezésébe

2021 - 1,2 milló USD támogatás az Arcadia jótékonysági alaptól a TARA projekt finanszírozására.
A TARA – Tools to Advance Research Assessment

https://sfdora.org/read/
https://sfdora.org/project-tara/


Nemzetközi kezdeményezések- Leiden    

• Leideni kiáltvány - Leiden 

Manifesto

• 2015 – konferencia, „Nature” 

tudományos folyóirat 

„Comment”

• 10 pont a metrikákon alapuló 

kutatási értékelésről

http://www.leidenmanifesto.org/


Nemzetközi kezdeményezések- REF    

• A brit Kutatási Kiválóság Rendszere (Research Excellence Frameworkben 

(REF))  intézmények kutatási minőségének mérésére. 

• az Egyesült Királyság felsőoktatási intézményeit és kutatóit/oktatóit három 

területen (output, hatás és környezet) 36 tudományágon keresztül értékeli. 

• 2021 március: 157 egyetem a rendszerben és 185 000 kutatási „végterméket” 

nyújtottak be elbírálásra.

• Kb. egymilliárd brit font (GBP) éves egyetemi finanszírozáshoz kapcsolódnak, A 

kutatás társadalmi hatása fontos új értékelési kritérium 25%-os súllyal

https://www.ref.ac.uk/


Nemzetközi kezdeményezések- OSPP    

• EU - Open Science Policy Platform (2016-20)

• 2018 - 8 területen ajánlás, melyek 
megvalósulása szükséges ahhoz, hogy a 
nyílt tudomány segítségével eljussunk a 
„tudomány következő fázisába” (Science 
2.0)

• Ezek közül a témához kapcsolódik  
• az elismerések és ösztönzők rendszere
• a tudományos mutatók (metrikák) új 

generációja

• A megvalósítás ún. PC- Practical Commitments
– gyakorlatban történő elkötelezettség, 
vállalások révén az érintett csoportokban 
(stakeholderek)



Nemzetközi kezdeményezések – 2022-2024  
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• ERA –Európai Kutatási térség 2022-2024 közötti időszakra meghirdetett 

prioritásai között 3. helyen szerepel a kutatásértékelés reformja 

• 2022 július – Európai Egyezmény a kutatásértékelés reformjáról 

megjelent Több mint 350 intézmény közös munkája – fiatal kutatók, 

egyetemek, finanszírozók, Európai Bizottság 

1. A kutatás szükségleteinek és természetének megfelelően ismerje el a 
kutatáshoz történő hozzájárulások és a kutatási karrierek sokféleségét!

2. A kutatási értékelést elsősorban kvalitatív értékelésre alapozza, 
amelynél központi szerepet játszik a szakértői értékelés (Peer Review), 
amelyet kvantitatív indikátorok felelős használata támogat!

3. Kerülje el a folyóirat- és publikációalapú mérőszámok nem megfelelő 
felhasználását  a kutatás értékelése során,  (pl. Impact Factor (JIF) és a 
h-index)!

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/reforming-research-assessment-agreement-now-final-2022-07-20_en


Nemzetközi kezdeményezések – 2022-2024  
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4. Kerülje a rangsorok használatát a kutatás értékelésében!

5. Dedikáljon erőforrásokat a kutatási értékelés megreformálására, amennyiben 
szükséges a vállalt szervezeti változások eléréséhez!

6. Tekintse át és fejlessze a kutatás értékelési kritériumait, eszközeit és 
folyamatait!

7. Tudatosítsa a kutatásértékelés reformját átlátható kommunikációval, 
útmutatásokkal és képzésekkel az értékelési kritériumokról és folyamatokról, 
valamint ezek használatáról!

8. Ossza meg tapasztalatait, a jógyakorlatokat, a koalíción belül és azon kívül is! 

9. Rendszeresen tájékoztasson az alapelvek betartásáról és a 
kötelezettségvállalások végrehajtásáról!

10. Értékelje a jógyakorlatokat, kritériumokat és eszközöket szilárd bizonyítékok és a 
kutatási kutatás legkorszerűbb eszközei alapján, és tegye nyíltan elérhetővé az 
adatokat bizonyítékgyűjtés és további kutatás céljából!



Nemzetközi kezdeményezések – 2022
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• 2022 november  -aláírások, csatlakozások

• https://coara.eu/ -aláírási lehetőség!

• Az Európai Egyetemi Szövetség aláírja és csatlakozik a Coalition for Advancing
Research Assessment (CoARA) szervezethez.

• EUA: Európa-szerte több mint 850 egyetemet és nemzeti rektori konferenciát
képviselő

• A kutatásértékelési reform az EUA stratégiai célja az akadémiai karrier
szélesebb körű reformjának részeként, amely a „falak nélküli egyetemek” egyik
prioritása

• Hangsúly az egyetemek kutatásértékelési reformban való aktív részvételének
fontosságán,, de egyéni intézményi döntésen alapuljon

• Az egyetemek megfelelő képviseletének fontosságát a koalícióban és annak
irányító testületeiben,

https://coara.eu/


Nemzetközi egyetemi példák     

• Utrecht University, Hollandia
• University College London (UCL), Egyesült Királyság
• Tampere University , Finnország



Nemzetközi egyetemi példák –Utrecht 
University    

Utrecht University 
Open Science 
Programme 
2018-2021 
négy „sáv” a célok 
megvalósításának 
érdekében: 
• open access,
• fair adatok és szoftver,
• nyilvános szerepvállalás
• elismerések és 

jutalmazások

https://www.uu.nl/en/research/open-science


Nemzetközi egyetemi példák – Utrecht 
University    

Új rendszer:
• a kutatási programokra és csoportokra 

több paraméter felhasználásával 
• a csapatmunka sikere
• a kutatási terület társadalmi 

szempontból értékes legyen
• a kutatásban érintettekkel 

(stakeholderek) előzetes egyeztetés
• átlátható és megismételhető kísérletek
• Számít a kutató oktatási 

tevékenységben való részvétele, a 
vezetői készség, a gyakorlati szakmai 
teljesítmény és az intézmény egészére 
gyakorolt hatás. 

• kikérik a munkatársak és a külső 
partnerek véleményét is.



Nemzetközi egyetemi példák – UCL , UK    

A  tudományos kiválóság és minőség meghatározására egy nyílt tudományt támogató 
környezetben
the Academic Careers Framework (2018) –akadémiai karrier keretrendszer

• A kutató/oktató milyen hatással van az egyetem működésére
• Alap és  speciális kritériumokat és tevékenységeket határoz meg a tudományágak és 

fokozatok között. 
• Példákat is tartalmaz az „impact” mutatókra,
• Két év alatt munkacsoportok dolgozták ki

Responsible Use of Bibliometrics at UCL (2020)
• a bibliometria felelős alkalmazása.
• első változat már 2017-ben, de végül 2020-ban
• hagyták jóvá, 

Mindkét esetben top-down megközelítés 
• a kutatási ill. a könyvtárigazgató kezdeményezése
• széleskörű konzultáció és egyetértés eredményeként



Nemzetközi egyetemi példák – Tampere 
University , Finnország    

2019 - két egyetem összevonása (University of Tampere + the Tampere University of 
Technology)

• Új, átlátható toborzási és előléptetési kultúra megteremtésének lehetősége
• Academy of Finland elköteleződése a felelős kutatásértékelés mellett, 

finanszírozási feltételek változása
• Csatlakozás a DORA-hoz
• Egyelőre csak toborzás és előléptetés, kutatók 

teljesítményértékelési rendszere előkészítés alatt
• Külső értékelőknek még útmutatásokat kell készíteni
• „Top-down” megközelítés, HR terület
• Nehézségek: kevés információ a reformok előnyeiről,
• Ministry of Culture and Education korábbi projekt-

finanszírozási rendszere publikáció fókuszú  volt, 
• lassú kulturális változás

Photo by Tiia Monto. License: CC BY-SA 3.0"



A kutatás értékelése a nyílt tudományos 
elvek mentén 

Kutatás

Motiválás Értékelés

Jutalmazás Elismerés



OS-CAM (Career Assessment Matrix)

Értékelési szempontok felsorolása és ismertetése

• Kutatási eredmény

• Kutatási folyamat

• Szolgálat és vezetői készségek

• Kutatás hatása

• Oktatás és szupervízió

• Szakmai tapasztalat



OS-CAM (Career Assessment Matrix)



OS-CAM (Career Assessment Matrix)



OS-CAM (Career Assessment Matrix)



Harmonizált értékelés

OS Career Matrix

Kvalitatív értékelés

Kutatási eredmények

Egyetemi értékelő és jutalmazó rendszerek

Tudásmegosztás a kutatási 
rendszerekben

Finanszírozó rendszerek 
változásának szükségessége

Érintett partnerek együttműködése

Befogadó hozzáállásKorszerű  metrikák EU irányelvek

DORA



KIFÜ Drive-on
tárolt 

dokumentumok

Infografikák és 
képek a KIFÜ Drive-

on

Tréning (ppt) Videók Példák 
„hogyan?”

Interaktív 
lehetőségek 

Progress on Open 
science: Towards a 
Shared Research 
Knowledge system
https://drive.kifu.hu
/index.php/s/3s2gn
pX6JGtyrgn ***

OS Recognition and 
Rewards (English)
https://drive.kifu.hu/ind
ex.php/s/ZYZLgBJK3KQd
oiB *

Maastricht 
University*
https://www.maastri
chtuniversity.nl/abou
t-um/recognition-
rewards#video

Universities Norway*
https://www.uhr.no/en
/_f/p3/i86e9ec84-3b3d-
48ce-8167-
bbae0f507ce8/nor-cam-
a-tool-box-for-
assessment-and-
rewards.pdf

KIFÜ e-learning Modul 5*
https://elearning.kifu.hu/cour
se/view.php?id=2

Evaluation of 
Research Careers
fully acknowleding
Open Science 
practices *** 
https://drive.kifu.hu
/index.php/s/b7NiJQ
3JcKMWEeg

https://drive.kifu.hu/ind
ex.php/s/RnTqNzSjT2W
QCsD
OS-CAM (Hungarian)
***

The Leiden Manifesto
https://vimeo.com/1
33683418 **

Utrecht University Open 
Science Programme: 
https://www.uu.nl/en/r
esearch/open-science *

The Leiden 
Manifesto for
Research Metrics* 
https://drive.kifu.hu
/index.php/s/waBt
WiCk2dtpMWi

Royal Society of 
Chemistry, 2 videos: 
https://www.rsc.org/
new-
perspectives/talent/r
e-thinking-
recognition/ *

Frank Miedema: Open 
Science: The Very idea –
new!!! 
https://drive.kifu.hu/ind
ex.php/s/3KTB98nSCzS6
H3M

The Metric Tide** 
https://drive.kifu.hu
/index.php/s/s2Q24
NWaZKdRktS

A Day in the Life of a 
Scientist (in 2030) 
https://drive.kifu.hu/ind
ex.php/s/ZtQbxJkpzmRs
Gj6

Hasznos 
háttérinformáció 

Komplexitás:

*Nincs szükség 
előzetes ismeretekre

**Alapismeretek 
hasznosak

***A téma alaposabb 
megismeréséhez 
ajánlott

Main document in 
the subject is listed in 
bold

https://drive.kifu.hu/index.php/s/3s2gnpX6JGtyrgn
https://drive.kifu.hu/index.php/s/ZYZLgBJK3KQdoiB
https://www.maastrichtuniversity.nl/about-um/recognition-rewards#video
https://www.uhr.no/en/_f/p3/i86e9ec84-3b3d-48ce-8167-bbae0f507ce8/nor-cam-a-tool-box-for-assessment-and-rewards.pdf
https://elearning.kifu.hu/course/view.php?id=2
https://drive.kifu.hu/index.php/s/b7NiJQ3JcKMWEeg
https://drive.kifu.hu/index.php/s/RnTqNzSjT2WQCsD
https://vimeo.com/133683418
https://www.uu.nl/en/research/open-science
https://drive.kifu.hu/index.php/s/waBtWiCk2dtpMWi
https://www.rsc.org/new-perspectives/talent/re-thinking-recognition/
https://drive.kifu.hu/index.php/s/3KTB98nSCzS6H3M
https://drive.kifu.hu/index.php/s/s2Q24NWaZKdRktS
https://drive.kifu.hu/index.php/s/ZtQbxJkpzmRsGj6


• KIFÜ e-learning modulban további részletek – magyar nyelvű

• Egyéb modulok:   Open Science, FAIR alapelvek, EOSC

https://elearning.kifu.hu/
Login  eduID vagy
felhasználónév és jelszó segítségével. 
Kurzus belépés: ni4ospass

https://elearning.kifu.hu/


Köszönöm a figyelmet!
www.kifu.gov.hu

Dr. Kádárné Kelemen Ildikó

kadarne.kelemen.ildiko@kifu.gov.hu


