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Bírálatok nyilvántartása 

 

Rögzítse bírálati tevékenységét, hogy pályázatok beadásánál könnyen hivatkozhasson rá! 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

 

1. Amennyiben nem rendelkezik még Publons-fiókkal, regisztráljon itt: 

https://publons.com/account/register/ 

 

2. Küldje el a bírálat után kapott köszönőlevelet a reviews@publons.com e-mail címre. Amennyiben nem 

rendelkezik köszönőlevéllel, lépjen be annak a folyóiratnak a kéziratkezelő (OJS) felületére, ahol a bírálatot 

végezte, majd kattintson a Teljesítés fülre. 

 
 

3. Görgessen a lap aljára, és kattintson „Az oldal nyomtatása” gombra.  
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4. Az így kapott PDF-et mentse el a számítógépén, majd küldje el e-mailben kísérőlevél nélkül a 

reviews@publons.com címre. (Figyeljen arra, hogy ugyanabból a postafiókból küldje az e-mailt, amivel a 

Publonsba regisztrált!) 

A rögzítés ebben az esetben néhány napot vesz igénybe, azonban a folyamat gyorsítható, ha Ön viszi fel az 

adatokat Publons-fiókjába az „Add A Review” gomb segítségével. Ebben az esetben a folyóirat nevét, a bírálati 

felkérés idejét és egyéb adatokat lehet megadni: 
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Viszont a felvitt bírálat megerősítésére és hitelesítésére minden esetben bizonyítékot kell küldeni a Publons e-

mail-címére, hivatkozva a bírálat bevitelekor kapott URL-re. Tehát a bírálatot megköszönő e-mailre vagy a 

rendszerből készített kép vagy tanúsítvány mentésére mindenképp szüksége lesz:  

 
 

Amíg ez nem történik meg, a felvitt bírálat hitelesítés nélkül szerepel fiókjában:  

 
 

Az alapbeállítás használatával a bírálati adatok közül csak a folyóirat neve és a bírálat éve lesz nyilvános, 

további adatok nyilvánossá tétele beállítható a Publons oldalán. 
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5. Ha bírálati tevékenységét az ORCID-azonosítója alatt is láthatóvá szeretné tenni, akkor a Publons 

rendszerén keresztül átküldheti az adatokat az ORCID-azonosítója alá.  

Ehhez ORCID-azonosítóval kell rendelkeznie, melyet össze kell kapcsolnia a Publons-fiókjával, így:  

 
 

Természetesen a beállítás után nem kell bírálatonként, egyesével jóváhagyni a két rendszer közti átjárást, azaz 

Önnek elég lesz csupán a Publons felé továbbítani bírálata adatait, és az – a feldolgozás után – automatikusan 

átkerül az ORCID-azonosítója alá.  

A folyamatos adattranszferhez a következőt kell tennie Publons-fiókjában:  
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Ezután bírálatait ORCID-fiókjában is követheti.  

Bírálati aktivitása alapértelmezetten csak ORCID-fiókkal rendelkezők és intézmények (un. „trusted parties”) 

számára látható. Amennyiben ezen változtatna, azt a bírálati rész jobb oldalán található ikonok kiválasztásával 

teheti meg:  

 

 


