IV. melléklet
a Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori Repozitórium (PhDRep) működtetési
szabályzata
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. (Nftv.) 53/A. §, valamint a tudományos
közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos
egyes feladatokról szóló 1167/2014. (III. 25.) Kormányhatározat alapján a Nyugatmagyarországi Egyetem az intézmény oktatói/kutatói/PhD hallgatói PhD értekezéseit DOI
számmal látja el és a Magyar Tudományos Művek (MTMT) tárában rögzíti, teljes szövegű
nyilvánossá tételét a NYME Doktori Repozitóriumban (továbbiakban PhDRep) –
http://doktori.nyme.hu biztosítja.
A PhDRep az integrált Nyugat-Magyarországi Egyetem létrejötte (2000. január 1.) után
megvédett
doktori
értekezéseket
tartalmazza.
(NYME
Doktori
Szabályzat:
http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/rektori/szmszm/doktori_szab_100629.pdf)
A PhDRep működtetéséért a rektor által felkért intézményi képviselő felel. Az intézményi
képviselő a mindenkori tudományos és külügyi rektorhelyettes.
Az intézményi képviselő:
- képviseli az Egyetemet a hazai és nemzetközi repozitóriumi szervezetekben;
- eljár a közlemények DOI számának biztosításában;
- beszámol az Egyetem vezetőségének a PhDRep működésével kapcsolatos
eseményekről;
- részt vesz az Egyetemen a doktori iskolák és a PhDRep adminisztratív ügyeinek
koordinálásában.
Az Egyetemen a rektor a PhDRep adminisztratív feladatainak ellátására intézményi
koordinátort jelöl ki, mellé rendelve könyvtári munkatársakat a DOI szám nyilvántartása,
ellenőrzés és szakmai támogatás céljából.
Az intézményi PhDRep koordinátor:
- meghatározott jogosultsági szintnek megfelelően regisztrálja és karbantartja a
dokrori iskolák előadóinak adatait az adatbázisban;
- figyelemmel kíséri a PhDRep és MTMT adatbázis szerkezetében történt
fejlesztéseket, ezekről tájékoztatja a doktori iskolák előadóit;
- rendszeres tréningeket/képzéseket tart és segédleteket/tájékoztatókat készít az
érintetteknek;
- kapcsolatot tart a doktori iskolák képviselőivel, előadóival.
A PhDRep működtetését a doktori iskolák előadói segítik, akik adminisztrátori jogosultsággal
rendelkeznek az adatbázisban.
A PhDRep adminisztrátor, egyúttal doktori iskola előadó:
- Ellenőrzi, és jelzi a doktorandusz felé, amennyiben az MTMT-ben nem került
rögzítésre a PhD dolgozat és tézisek;
- Az MTMT-ből átemeli a metaadatokat és feltölti a jelölt által átadott
dokumentumokat: PhD dolgozat + Tézisek (2 nyelven)
- Gondoskodik a PhD dolgozat DOI számmal való ellátásáról az erre felkért
könyvtári munkatársakkal együttműködve.

