Credits for publications and conference presentations in the
Doctoral Program in English Applied Linguistics and TEFL/TESOL
Credits assigned in the curriculum
Credits earned by publishing: minimum 26
Credits earned by presenting papers or posters at conferences: minimum 20
Various kinds of publications and presentations are worth the following numbers of credits
Publications
Study published in doctoral students’ mother tongue in their home country in a refereed journal
or edited volume
8 credits
Study published in English in doctoral students’ home country in a refereed journal or edited
volume
10
credits
Study published in English outside of doctoral students’ home country (or Hungary) in a refereed
journal or edited volume
12 credits
Study of distinguished quality
14 credits
Conference presentations
Paper or poster presented in doctoral students’ mother tongue in their home country
4 credits
Paper or poster presented in English in students’ home country at an international conference
6 credits
Paper or poster presented in English outside of doctoral students’ home country (or Hungary) at
an international conference
8 credits
Additional rules
1. Conference abstracts are not counted as publications.
2. A study or presentation includes a critical review of the literature or an empirical study.
3. Publications shorter than 1,000 words (e.g., book review) are worth half of the credits.
4. Study of distinguished quality is awarded by the doctoral program.
5. Credits are earned by signing up for the relevant number of credits at the beginning of the
semester. A short application has to be submitted 10 days prior to the end of the semester
to the director of the program including (1) a reference to the publication or presentation,
or an official statement on the acceptance of the paper from the journal or book editor and
a copy of the accepted version; (3) an authentic printed version of the paper or
presentation in the conference program and slides or handout.
6. Students are advised to negotiate before signing up for the above credits and make sure
they have proof of the necessary details.
7. A quarter of the publications and presentations credits can be earned in the other category,
respectively.
8. All materials are reviewed by two tutors.
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A tantervben megfogalmazott szabályok
Publikációkkal szerezhető kreditek száma összesen minimum 26
Konferencia előadásokkal szerezhető kreditek száma összesen minimum 20
Az egyes tételekre adható kreditek a következők szerint alakulnak
Publikációkkal szerezhető kreditek
Hazai referált folyóiratban, szerkesztett kötetben magyar nyelvű tanulmány
Hazai referált folyóiratban, szerkesztett kötetben angol nyelvű tanulmány
Külföldi referált folyóiratban, szerkesztett kötetben angol nyelvű tanulmány
Kiemelkedő publikáció

8 kredit
10 kredit
12 kredit
14 kredit

Konferencia előadásokkal szerezhető kreditek
Hazai konferencián magyar nyelvű előadás vagy poszter
Hazai nemzetközi konferencián angol nyelvű előadás vagy poszter
Külföldi nemzetközi konferencián angol nyelvű előadás vagy poszter

4 kredit
6 kredit
8 kredit

Egyéb szabályok
Konferencia absztrakt nem számítható be a publikációk közé.
A tanulmány irodalmi áttekintést tartamaz vagy empirikus kutatásról szóló írás.
Az 1000 szónál rövidebb publikációkra a kreditek fele adható (pl. könyvismertetőre).
A kiemelkedő publikáció címre pályázni lehet a Doktori Programban.
A kreditek megszerzéséhez a megfelelő kurzusokat az indexbe fel kell venni és a konferencia
előadásról, publikációról szóló dokumentációt a félév zárása előtt 10 nappal a program
vezetőjének meg kell küldeni. A kreditet megtartott előadásokra és publikációra elfogadott
tételekre lehetséges megkapni.
A publikációs és konferencia előadással szerezhető kreditek egy negyede egymással kiváltható.
A beadott anyagokat 2 fős bizottság értékeli.
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