
Az iDEa portálrendszer 

 

Az iDEa a Debreceni Egyetem online tudományos profilja: összetett portálrendszer, melyben intézményünk 

tudományos eredményei, mozzanatai múlt - jelen - jövő tematikában kerülnek bemutatásra. 

1. A „Tradíció” elnevezésű portál a centenáriumi ünnepségekhez kapcsolódóan indított digitalizálási 

folyamat során feltáruló hagyományoknak biztosít majd felületet. Megismertetjük az Egyetem és 

elődintézményei egykori rektorainak és jeles professzorainak életét és munkásságát, áttekinthetjük a 

szervezeti egységekhez, épületekhez, eseményekhez kapcsolódó emlékeket, valamint az Egyetem 

kampuszain található műalkotások virtuális kiállítását. A Tradíció portál kialakítása nem szerepelt a 

pályázat vállalásai között, így a megvalósítás idő és finanszírozás hiányában még várat magára. 

2. A „Tudomány” honlap középpontjában a Debreceni Egyetem kutatói, valamint az általuk elért 

tudományos eredmények, publikációk, folyamatban levő kutatások bemutatása áll. A portál külön 

hangsúlyt fektet az ismeretterjesztő jellegű tartalmak megjelenítésére: folyamatosan integrálódnak - 

többek között - a Mindentudás Egyeteme előadásai, a Kutatók éjszakája dokumentumai és az 

egyetemi honlapok közérdeklődésre számot tartó információi (nyílt órák, bemutatók, kísérletek) 

egyaránt. 

3. A „Tehetség” weboldal az Egyetem felnövekvő tudósgenerációinak, azaz a Tudományos Diákköri 

(TDK) hallgatók, valamint a doktori képzésben résztvevők virtuális tere. Az oldal amellett, hogy 

bemutatja fiatal kutatóink tudományos munkásságát, hasznos eszközöket és információkat is nyújt a 

tudományos pályán történő előrehaladás segítése érdekében. 

További, felhasználói szintű iDEa szolgáltatások: 

1. A Tudóstér a Debreceni Egyetem kutatóinak és kutatási egységeinek profil-adatbázisa. A profilok 

tartalmának egy része (publikációs lista, statisztikai modulok) automatikusan jön létre a PuLi 

adatbázisba feltöltött adatok, az egyetemi telefonkönyv és a Neptun rendszer információi alapján. 

Belépés után lehetőség van arra, hogy a profilgazdák kiegészítsék, módosítsák adataikat.  

2. Az iDEalista az iDEa-portál keresőszolgáltatása. A portál egészét átfogó keresés mellett a modern 

keresők mintájára kialakított iDEalista lehetőséget nyújt az eltérő tartalom-típusok különálló 

feltérképezésére is. Külön kereshetünk az Egyetem kutatóinak és intézményeinek profiljaira 

(“profilok”), az itt születő tudományos publikációkra, dolgozatokra (“publikációk”) valamint 

különböző típusú média anyagokra is (“multimédia”). A találati lista több szempontú 

rendszerezésének és szűrésének lehetősége mellett bizonyos esetekben az egyes publikációk teljes 

szövegének közvetlen elérése is biztosított. 

Az Egyetem egyes kutatási részlegei már korábban jelezték igényüket a Könyvtár ismereteire alapozott 

központi, független tudománymetriai szolgáltatás kialakítására. A megkeresésre a DEENK a publikációs 

adatbázisba feltöltött adatokra alapozott hitelesített Publikációs Lista szolgáltatást dolgozott ki. A különböző 

kiírásokra szabott, alapvetően három alaptípusú (PhD, pályázat, habilitáció), az MTA egyes osztályainak 

követelményrendszere szerint tagolt publikációs listákat impakt faktor és citációs adatokkal látjuk el. A 

DEENK által hitelesített publikációs lista a DEOEC egységeiben doktorjelöltek, habilitáció, egyes pályázati 

kiírások esetében kötelező, de fokozatosan más egységek is jelzik igényüket a szolgáltatás iránt. 

  



Az iDEa-hoz kapcsolódó további szolgáltatásaink 

 

PuLi: A Debreceni Egyetem Publikációs Adatbázisa az 1990-es években az elődintézményekben elkezdett 

publikációs adatgyűjtési hagyományok felélesztésével 2006-ban indult. Mára az adatbázis számos igényt 

kielégítő infrastruktúrává fejlődött (adatbázis-funkciók, statisztikai adatszolgáltatás, nyomtatott bibliográfiák 

készítése, személyes és intézeti/tanszéki publikációs listák valamint virtuális publikációs profilok), s küszöbön 

áll a szabványos adatkapcsolat kialakítása az országos MTMT rendszerrel. A PuLi munkacsoport Egyetemünk 

tudománymetriai szolgáltatója. 

DEA: A Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma szintén 2006-ban indult, az ország első és máig 

példaértékű intézményi repozitóriumaként. Jelenleg hatalmas archívumként működik, melynek egyes 

gyűjteményei köré szolgáltatásokat szervezünk.  

• A DEA Doktori disszertációk gyűjteménye a 2003. és 2007. évi kormányrendeletek, ODT határozatok, 

illetve a hatályos Felsőoktatási törvény értelmében archiválja és szolgáltatja a Debreceni Egyetem 

doktori iskoláiban keletkezett PhD dolgozatokat. A DEA korszerű, szabványos lehetőségeit 

kihasználva a gyűjtemény tartalma hozzáférhető a doktori dolgoztok európai portálján. A DART-

Europe révén egyetemünk tudományos termésének ez a szelete maximálisan integrálódik a 

nemzetközi tudományos ismeretrendszerbe: dokumentumaink a kontinens 17 országának 533 

egyeteme közel félmillió dolgozatával együtt kereshetők. 

• A hallgatói (szak-, diploma- és TDK) dolgozatok szisztematikus archiválása kezdődött el a 2012 

novemberében elfogadott Tanulmányi- és vizsgaszabályzat szerint a DEA-ban. Az archívumnak ezt a 

szolgáltatását hét karunk már évek óta használja. 

• Az Egyetemi Könyvtár digitalizálási projektjeinek eredményeként keletkezett kulturális értékek 

(könyvek, térképek, folyóiratok, fényképek, stb.) önálló gyűjteményt alkotnak a DEA-ban. 

• A DEA mint intézményi repozitórium alapfunkciója az Egyetemen keletkezett tudományos 

publikációk archiválása és szolgáltatása. Elkezdődött a publikációk szerzői jogi oldalának 

szisztematikus áttekintése. A vizsgálat során megállapított lehetőségek alapján a publikációkat a 

megengedett formában, az esetleges embargó időszak figyelembe vételével nyíltan elérhetővé 

tesszük.  

 


