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Témák 

• Academia.edu  
http://www.academia.edu/ 

• Google Tudós  
http://scholar.google.hu/ 

• LinkedIn  
http://www.linkedin.com/ 

http://www.academia.edu/
http://scholar.google.hu/
http://www.linkedin.com/


Alkalmazási formák 

• Profil építés: a felhasználó ki tud rakni 
dolgokat egy szerverre, amit mások 
megtalálnak és erről kap visszajelzést. 

• Passzív használat: a felhasználó értesítést kap 
az őt érdeklő témákban feltöltött anyagokról. 

• Aktív használat: a felhasználó kapcsolatot tud 
építeni hasonló érdeklődésű kollégákkal 

 



„Academia.edu is a platform for academics to share research papers.  
The company's mission is to accelerate the world's research.” 

hasonlóságok 

Tudományos munkák hivatkozási 
mutatói (impakt):  
• Scopus 
• Google Scholar 
• Scribd 
• MTMT  

A tudományos fórumokon elfogadott online 
adatbázisok elsősorban a hivatkozások 
követésére és cikkek elérésére szolgálnak. 

2008-óta működik.  Jelenleg 3,2 millió felhasználó 1,6 millió cikke, havi 5 millió látogatót vonz. 

Az Academia.edu (a 
felhasználók szerint): 
• Karrierépítő eszköz 
• Elemzőeszköz 
• Hivatkozáskövető 
• Információforrás 
• Kapcsolat 

Az academia.edu elsősorban a 
felhasználó által közzétett cikkek 
követésére szolgál. 
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A felhasználó többnyire 
egy szervezethez tartozik, 
ami önálló egységként is 
kereshető. 

Passzív használat 

Aktív használat 



Visszajelzés a feltöltött dokumentumok 
látogatottságáról:  
- 30 napos összesítés* 
- Keresőalkalmazások forgalma 
- Keresőszavak 

* Minden adat táblázat formájában 
lementhető a regisztráció napjáig 
visszamenőleg. 



Visszajelzés a feltöltött anyagok 
látogatottságáról:  
- teljes nézettség dokumentumonként 



Dokumentumelérések földrajzi eloszlása 
az utolsó 30 napra vetítve. 



Google Scholar 

Profil építés:  

Bejelentkezés után interneten jegyzett 
folyóiratoldalak vizsgálatával épül a felhasználói 
profil a Google által. 

– Nem lehet hozzáadni teljes dokumentumokat. 

– Csak címeket (amit később figyelembe vesz a 
keresésnél). 

A használat jellege hasonló, mint az előzőé, de 
kevesebb beleszólásom van, hogy mi tartozik a 
„profilomba”. 



Passzív használat:  

• Gyűjti a függő és 
független idézőket a 
felhasználói profil 
alapján. 

Hivatkozási indexek: 
h-index (Hirsch index) - a legnagyobb 
h szám, amely azt jelzi, hogy h 
publikáció legalább h idézetet 
tartalmaz. 
i10-index  - hány publikáció tartalmaz 
legalább 10 idézetet. 



Aktív használat:  

• Komplex keresési feltételeket adhatok meg, 
amelyek témájában megjelent cikkekről e-
mailben értesítést kapok.  

 

A keresés segítségével szerzőket érhetek el, akikkel e-mailen fel 
tudom venni a kapcsolatot (pl. elkérem tőlük a pdf-et, ami amúgy 
fizetős lenne). 



• Nem tudományos jellegű.  

• Fő funkciója a szakmai kapcsolatteremtés 
(aktív használat) és a profilépítés*. 

• A kapcsolatok építésénél hangsúlyozott 
szempont a személyes ismeretség! 

 

2003-óta működik.  Jelenleg 225 millió felhasználója van 200-nál több országban. 

Mission 
„Our mission is simple: connect the world's 
professionals to make them more productive and 
successful. When you join LinkedIn, you get access 
to people, jobs, news, updates, and insights that 
help you be great at what you do.” 

*A kutatók profilja a tudományosságot tükrözi (szakmai CV). Lehet pl. publikációs 
listát is felvinni. 



A profilhoz kitölthető: 
• Szakmai tapasztalat 
• Továbbképzések 
• Projektek 
• Publikációk 
• Beszélt nyelvek 
• Képesítések, szakértelem 
• Tanulmányok 
• Szakmai szervezetek 
• Hobbik 
 



Alkalmazási lehetőség: 

• Hallgatók (kollégák, ismerősök) segítése a 
szakmai elhelyezkedés területén (ajánlások). 

• Munka- és pályázati lehetőségek keresése 
(cégek figyelése). 

• Tematikus (szakmai) csoportokhoz való 
kapcsolódás (aktualitások követése). 

 
Pl.: Jewel Suite 3D modellező program „beszerzése” 



Olmeda-Gomez et al. 2009: Visualization of scientific 
co-authorship in Spanish universities - Aslib 
Proceedings, Vol. 61 Iss: 1, pp.83 - 100 

Az előadás címadó témája 
tudományos megközelítésben: 






