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EvaSys iDEa Tudóstér felmérés

[Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti iDEa Tudóstér felmérés

Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Javítás: Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

1. 
Tisztelt Oktatók, Kutatók!

Az iDEa Tudóstér a Debreceni Egyetem kutatóinak és egységeinek profil-adatbázisa, mely az egyetemen
folyó tudományos munka eredményeit hivatott bemutatni.

Jelen rövid felméréssel információt szeretnénk gyűjteni, hogy az egyetem oktatóinak, kutatóinak körében
milyen mértékben ismert az iDEa Tudóstér és mit várnának el az adatbázistól.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a *-gal jelölt kérdések megválaszolása kötelező, a kérdőív
feldolgozásához elengedhetetlenek.

1.1 *Hallott-e már korábban az iDEa
Tudóstér adatbázisról?

igen nem

1.2 *Milyen gyakori használója az iDEa
Tudóstérnek?

egyáltalán
nem

nagyon
gyakori

nem
akarok/
tudok
válaszolni

1.3 *Milyen célból használja az iDEa Tudósteret? (Több választ is megjelölhet.)
publikációk kereséséhez publikációk feltöltéséhez hitelesített lista igényléséhez
statisztikai adatok
lekérdezéséhez

kari/személyes honlapon
helyezem el a profilomra
mutató linket

kollaborációs partner
kereséséhez

egyéb
1.4 Amennyiben az 1.3-as kérdésben az egyéb kategóriát jelölte meg, itt lehetősége van bővebben

kifejteni:

1.5 *Mennyire tartja
felhasználóbarátnak az iDEa
Tudóstér szerzői profil felületét?

egyáltalán
nem

teljes
mértékb-
en

nem
akarok/
tudok
válaszolni

1.6 *Mennyire tartja
felhasználóbarátnak az iDEa
Tudóstér feltöltő felületét?

egyáltalán
nem

teljes
mértékb-
en

nem
akarok/
tudok
válaszolni
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[Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár]iDEa Tudóstér felmérés

Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Javítás: Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.



MINTA

MINTA

F7154U0P2PL0V0 2016.03.09, Oldal 2/2

EvaSys iDEa Tudóstér felmérés

1.    [Folytatás]
1.7 *Milyen funkciókat látna szívesen az iDEa Tudóstérben? (Több választ is megjelölhet.)

pdf, word, xml formátumban
letölthető lista

statisztikai adatok letöltése tudománymetriai
mérőszámok (h-index; impakt
faktor, SJR; g-index;
webometrics)

megosztási lehetőségek publikációk exportálási
lehetősége referencia kezelő
szoftverekbe (refworks,
endnote stb.)

egyéb

1.8 Amennyiben az 1.7-es kérdésben az egyéb kategóriát jelölte meg, itt lehetősége van bővebben
kifejteni:

1.9 *Tudta-e , hogy az iDEa Tudóstérben a
saját szerzői felületét szerkesztheti
(önéletrajzot tölthet fel, szakmai díjakat
sorolhat fel), amennyiben az eduID
(hálózati) azonosítójával belép a
felületre?

igen nem

1.10 *Tudta-e, hogy az iDEa Tudóstér szerzői
felületén bármelyik profil azonosítóját
elhelyezheti pl.  MTMT, Researchgate,
academic.edu  stb?

igen nem

1.11 *Tudta-e, hogy a Debreceni Egyetem
előírja dolgozói számára, hogy a 2015.
január 1. után megjelent publikációikat
és azok adatait a megjelenést követő 30
napon belül a Tudóstérre feltöltsék?

igen nem

1.12 *Hallott-e már az Open Access-ről (Nyílt
Hozzáférés)?

igen nem

1.13 *Tudta-e, hogy az iDEa Tudóstérben
nyíltan hozzáférhetővé teheti cikkeit,
mellyel növelheti idézettségeinek
számát?

igen nem

1.14 *Mióta dolgozik a Debreceni
Egyetemen?

kevesebb,
mint 1 éve

1-5 éve több, mint 5
éve

1.15 *Melyik MAB tudományterülethez
kapcsolódik kutatói tevékenysége?

Agrártudomán-
yok

Bölcsészettud-
ományok

Hittudományok

Műszaki
tudományok

Művészetek Orvostudomá-
nyok

Társadalomtu-
dományok

Természettud-
ományok

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítette munkánkat!

F7154U0P2PL0V0 2016.06.22, Oldal 2/2


