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A kutatásértékelési szolgáltatások kontextusa

Evaluatív/értékelő Strukturális/modellező

Tudománymetria

Kutatásértékelés
(gyakorlat, alkalmazás)



Egy informált gyakorlat tudománymetriai elemei

• Cél: sokszempontú értékelési profil szerkesztése a 
tudománymetria és tudománymodellezés eszközeivel

• Felhasználás: a döntéshozatal bemeneteként:  • Felhasználás: a döntéshozatal bemeneteként:  
[tudománymetriailag] informált peer review”

• (Bibliometriai) mutatórendszer dimenziói:

• „produktivitási”, kibocsátási mutatók,

• Idézettségi hatás- és minőségmérők

• strukturális mutatók (kapcsolatrendszer, specializáció 
stb.)



Jellemző szintek és adminisztratív gyakorlat



Mi az InCites?

• A Web of Science adattartalmára épülő platform, 
elsődlegesen kutatásértékelést támogató eszköztár

• InCites: a teljesítményértékelési dimenziók közül 
elsősorban a hatásmérést támogatja: mi, mikor, mit 
jelent?jelent?

• Kínálatában teret nyer a kutatásmenedzsment további 
informálása: tudományos kapcsolatrendszert, kutatási 
profilt jellemző mutatók

• Alapvető működési séma: (1) Dokumentumhalmazok 
kiválasztása (WoS-ból) (2) ezek bibliometriai 
hatásmutatók széles körével való jellemzése és 
összemérése



Elemzési szintek és egységek: dokumentumhalmazok

• Aggregációs szintek

• Választható elemzési egységek: a WoS-közleményekben azonosítható

• Szerzők

• Affiliációkban megjelölt intézmények

• Affiliációkban megjelölt „országok”

• Lelőhelyek (vö. sikermutatók használata)



Mérőszámrendszer

• Alapvető erény: szakmailag megalapozott, korszerű 

idézettségi mérőszámok

• Idézettségi alapmutatók („alapstatisztikák”):

•
• Idézettségi alapmutatók („alapstatisztikák”):

• Times Cited; % Documents Cited; Citation Impact

• Normalizált hatásmutatók

• Normalized Citation Impact; Journal Normalized Citation 
Impact; Average Percentile;

• Normalizált kiválósági mutatók

• % Documents in Top 1%; % Documents in Top 10%; Average 
Percentile; % Highly Cited Papers; % Hot Papers

• Kombinált mutatók: H-index



Mérőszámrendszer

• Strukturális mérőszámok

• A tudományos kapcsolatrendszer mutatói:

• International Collaborations; % International Collaborations; • International Collaborations; % International Collaborations; 
% Industry Collaborations (!)

• Kutatási profil szerkezeti mutatói (specializáció)

• Disciplinarity Index; Interdisciplinarity index



Mérés az egyéni/kutatói szinten

WoS:

Journal (paper-
based) Citation 
Index

vs.vs.

MTMT:

Author-based 
citation index



Mérés az egyéni/kutatói szinten

•Az egyéni szintű tudománymetria: népszerű, szakmailag 
nehezen igazolható, jelenleg aktív kutatási terület



Mérés az intézményi szinten



Mérés az intézményi szinten

•A mutatók rangkorrelációja a hazai intézmények körében



Kitekintés: a normalizált hatásmutatók jelentése

• A tényleges hatás mérőszámcsaládja, a hatás kontextusban 
mérése: szakterületre (ill. a mű korára és típusára) normalizált 
idézettség 

• Háttér:
• Idézettség szakterületi normalizálása = a szakterületek • Idézettség szakterületi normalizálása = a szakterületek 

összemérhetővé tétele

• A legalapvetőbb értékelési torzítás (közlési viselkedésből): 
szakterületek eltérő idézéssűrűsége (vö. Matematika és 
klinikai orvostudomány

• Általános elv: az idézettség szakterületi normához 
viszonyítása: 

Cnorm(P)=mérhető Idézettség (P) / Várható idézettség (C, Y, T)
Y=P megjelenési éve, T=P típusa, C=P szakterületi kategóriája



Kitekintés: a normalizált hatásmutatók jelentése

• Paraméteres változat: Szakterületi átlaghoz viszonyított 
idézetszám (Normalized Citation Impact)

• A hivatkozási eloszlás jellemző paraméterét (átlag) 
alkalmazza

• Fő probléma: ferde eloszlások, az átlag torzító hatása• Fő probléma: ferde eloszlások, az átlag torzító hatása

• Nemparaméteres változat: Szakterületi eloszlásban elfoglalt 
pozíció

• Percentilis osztályok: A szakterület legidézettebb felső 1%-, 
10%-ához való tartozás

• Percentilis rang (Percentile rank)

• Nem paraméteren alapszik



Kitekintés: a normalizált hatásmutatók jelentése

• Paraméteres normalizálás (Radicchi-Castellano, 2012, PLOS)



Kitekintés: a normalizált hatásmutatók jelentése

• nemparaméteres normalizálás



Kitekintés: a normalizált hatásmutatók jelentése

• Mi az a szakterület (referenciahalmaz)?  Elvileg:

• A szakterülethez (nemzetközileg) hozzárendelhető, idézési/hivatkozási, 
kibocsátási viselkedésében egységesként kezelhető, belső 
összemérhetőséget biztosító nemzetközi – ált. maximális –összemérhetőséget biztosító nemzetközi – ált. maximális –
közleményhalmaz

• Referenciahalmazok a gyakorlatban: folyóirat-kategóriák

• Kapcsolat szakterület és közlemény között: folyóirat



Kitekintés: a normalizált hatásmutatók jelentése

• InCites-ban elérhető főbb szakterületi sémák

publikáció folyóirat

WOS Categories (WC)

N≈250

WCn WCm WCp

ESI (n)

N=22



Kitekintés: a normalizált hatásmutatók jelentése

• Összegzés: a normalizált hatásmutatók képzése

• Az intézményi (egyéni stb.) közleményhalmaz heterogén (szakterület, 
kor, típusok). Az idézettség fenti normalizálásai ezért az egyes 
közlemények szintjén zajlanak (item-oriented)közlemények szintjén zajlanak (item-oriented)

• A közlemények normalizált idézettségi értékei intézményi (egyéni stb.) 
szintű aggregációban jellemzik a teljes közleményhalmazt (átlag, 
súlyozott átlag)

• Eredmény: (intézményre) normalizált átlagos hatás, átlagos percentilis 
rang.



Mérés az intézményi szinten

•A mutatók rangkorrelációja a hazai intézmények körében



A mutatók érzékenysége a kiválasztott paraméterekre

• Az MTA szakterületi teljesítménye idősorosan (kibocsátás), ESI



A mutatók érzékenysége a kiválasztott paraméterekre

• Az MTA szakterületi teljesítménye idősorosan (kibocsátás), WoS WCs



A mutatók érzékenysége a kiválasztott paraméterekre

• Továbbiak:

• Időablak-érzékenység:
• Diakrón indikátorok: citációs ablak!

• Historikus adatok• Historikus adatok

• Értelmezés:
• Presztizs, teljesítmény, múlt, jelen stb.

• Nincs: Impakt faktor!!!

• Idézettségi Lelőhely-jellemzők (diakrón 
mérőszámok)



Az InCites használata: értékelés

• Előnyei, használati értéke

• Javítja a kutatásértékelési kultúrát, szakmailag megalapozott 
mutatók széles körét kínálja

•• Szakszerű használata sokdimenziós értékelést tesz lehetővé

• Az értékelés dimenziói átjárhatók, a szempontok 
kombinálhatók, tájékozódó, exploratív használatra ideális

• Az mutatók az adatbázis mindenkori aktuális tartalmát 
közvetítik (frissítési gyakoriság függvényében)

• Hatékony támogatást biztosít a tudománymetria 
művelőinek kutatásértékelési feladatok elvégzéséhez: 
szakszerű felhasználáshoz nagy segítség (benchmarkok)



Az InCites használata: értékelés

• Veszélyei, kockázatai, gyengeségei

• Az adatminőség a közvetlen felhasználást kockázatossá teszi  
(hozzárendelés, aggregációs szintek)

•• A mutatók nagy választéka és értelmezése szakértelmet 
kíván

• A lekérdezések rangsor-jellegű eredményt adnak, ami 
félrevezető (vö. a Scimago Institutional Ranking 2013-as 
médiavisszhangját)

• Az eredmények komplett kutatásértékelési jelentésként 
kínálják magukat, noha bemenetet szolgáltatnak ehhez



Az InCites használata: értékelés

• A jó gyakorlat elemei

• Tájékozódás, információ: kutatásmenedzsment

• Rangsor-jellegű értelmezés elkerülése

•
• Rangsor-jellegű értelmezés elkerülése

• Szakértői felhasználás: kutatásértékelés

• Tisztított adathalmazok elemzése („Custom data?” vs. TTO)

• Elemzést támogató szakmai háttérinformációk kinyerése 
(benchmarkok)



Jó gyakorlat

A KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési OsztályaA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztálya
Konzultáció, szaktanácsadás és elemzések révén támogatja

az InCites szakszerű felhasználását!


