
FELTÖLTÉSI GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
 

1. A félévben voltam a Kutatók Éjszakáján segíteni meg a Campus fesztiválon, ezt hogy 

tudom feltölteni?  

Egyéb kategóriába minden olyat, ami egyetemhez kapcsolódó, de nem a kutatáshoz. 

Ezt csak egyszer lehet felhasználni félévente 

 

2. Harmadik szerző vagyok egy folyóiratcikkben. Melyik kategória vonatkozik rám? 

Sajnos csak az első két szerző kaphat kreditet. Esteleg az egyéb.  

 

3. Demonstrátor vagyok, és tartottam órát. Kaphatok érte kreditet? 

A demonstrátori munkáért külön ösztöndíj jár, ezt DETEP teljesítményként nem lehet 

felhasználni. 

 

4. Mi az a DEA tudóstér? 

Minden egyetemi oktató és hallgató feltöltheti a cikkeit az egyetemi könyvtári 

adatbázisba. Az adatbázis elérhetősége: tudoster.idea.unideb.hu Ide bejelentkezni 

eduID azonosítóval lehet.  

 

5. 3 lektorált elsőszerzős szakcikkem van. Hányat tudok feltölteni?  

Összesen 2 darab ilyen jellegű teljesítmény tölthető fel 

 

6. Hova tudom a 3. lektorált elsőszerzős szakcikkem feltölteni? 

A kar specifikus kategóriák között, ha van olyan, akkor oda, ha nincs, akkor az egyéb 

kategóriába, de az csak egyszer használható el egy félévben.  

 

7. Mi az, hogy kar specifikus teljesítmény? 

A Tehetségtanács úgy határozott, hogy a karokon előforduló teljesítmények rendkívül 

szerteágazóak, így létrehoztak olyan karspecifikus teljesítménykategóriákat, amelyek 

jobban passzolnak a karokon előforduló teljesítményekhez.  

 

8. BTK-s vagyok. Akkor nem választhatom a tananyagon felüli programfejlesztést?  

Így van, csak a megadott karspecifikus kategóriákból lehet választani.  

 

9. Részt vettem határon túli TDK-n. Az melyik kategória? 

Helyi, díjazott TDK (HTDK) előadás (egy szerzős) kategória.  

 

10. Hány kredittől jár ösztöndíj? 

A mindenkori Tehetségtanács dönt róla, csakúgy, mint az ösztöndíj sávokról is.  

 

11. Ha valamit rosszul töltöttem fel, és későn veszem észre, mit tehetek? 

Mihamarabb jelezni kell a detep@unideb.hu e-mail címen.  

 

mailto:detep@unideb.hu


12. Honnan tudom, hogy rendben van egy feltöltésem? 

Erről külön értesítés nem érkezik. Ha gond van, visszakerül szerkeszthető állapotba a 

feltöltött anyag, és e-mail értesítés is megy róla.  

 

13. Nem kaptam e-mailt, és mégis szerkeszthető a feltöltésem! 

Vagy nem nyomott rá az utolsó feltöltésre, vagy rossz e-mail címet írt be, így nem 

tudott a hibáról szóló levél megérkezni.  

 


