Affiliációk megadása
Az egyik fontos pont, hogy a közlemények felvitelénél/ellenőrzésénél a megfelelő intézményi affiliáció
beállításra kerüljön. Ezt az Új közlemény felvitele -> Szerzők hozzáadása -> Intézményhez csatolás
blokkban lehet megtenni. Egy publikációnál több affiliáció is megadható, a sorrend az MTMT-ben nem
lényeges, azonban fontos, hogy csak olyan affiliáció adható meg, ami magán a publikáción is szerepel.
A közlemény felvitelénél az első néhány oldal/adat megadása után jelenik meg a Szerzők hozzáadása
blokk:

A felnyíló ablakban a szerző nevét beírva és a Szerző keresése gombra kattintva lehet az intézményhez
csatolást elvégezni:

A választható affiliációk tekintetében a munkajogi státusz a vezérfonál: intézeti és GKK-s affiliáció
választható (utóbbiban koncentrálódnak a kutatási projekten létesült státuszok). Doktoranduszoknak
a megfelelő doktori iskola választandó, ezen felül, amennyiben további státuszuk is van, természetesen
az is.
Fontos, hogy egy adott szerzőhöz korábban rendelt intézet, tanszék is megjelenik a listában, de
értelemszerűen új közleményeknél ezek nem relevánsak. Admin által láttamozott publikációknál
szerzői módosításra nincsen lehetőség, ha valaki ilyet szeretne módosítani, Fölkerné Csernyik Ritát
tudja keresni a kéréseivel (csernyik.rita@lib.pte.hu).

A kari státuszok változásait félévente egyeztetjük az adminokkal, így igyekezve naprakészen tartani az
affiliációs blokkot, de ezzel együtt is előfordulhatnak hibák, ezeket szintén kérném Csernyik Ritának
jelezni.
Támogatás megjelenítése
Kutatási projektek elszámolásánál fontos, hogy egy adott projekthez kötődő publikációk
összekapcsolhatóak, kereshetőek legyenek. Ahogy az affiliációknál, ebben az esetben is a szerzői
közleményfelvitel az alapvető input ehhez az adathoz. Ezt az Új közlemény felvitele -> Támogatások
blokkban lehet megtenni:

Fontos, hogy itt már felvitt projektek között lehet keresni és újat is szabadon fel lehet vinni. Utóbbi
miatt egy adott projekt többféleképpen is előfordulhat (kóddal, címmel, támogatóval vagy ezek
kombinációjával, nyilván esetenként hibásan…), így érdemes többféleképpen keresni és amennyiben
lehet, már felvitt azonosítót/projektnevet használni, mintsem újat létrehozni.

Ha nincsen más választás, természetesen gépeljük be a megfelelő azonosítót és hozzuk létre az új
támogatót/projektet:

Egy publikációhoz több támogatás/projekt is felvihető, ekkor a megfelelő arányok megadására
ügyeljünk.
Admin által láttamozott publikációknál szerzői módosításra nincsen lehetőség, ha valaki ilyet szeretne
módosítani, Fölkerné Csernyik Ritát tudja keresni a kéréseivel (csernyik.rita@lib.pte.hu).
Ahogy a státuszok/affiliációk esetében, itt is folyik egy admin oldali ellenőrzés a lezárt projektek
publikációinak összefésülése és a projekt-azonosítók egységesítése terén, azonban a legteljesebb
körűen a szerző oldali felvitel tudja ezt az információt szolgáltatni.

