
Magyar Tudomány • 2010/7

816 817

Braun Tibor • Egyetemek a világrangsorok bűvöletében

EgyETEmEK  a VIlÁgrangSoroK 
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Braun Tibor
az MTA doktora, c. egyetemi tanár, MTA alelnöki tanácsadó

ELTE Kémiai Intézet

Ahogyan Winston Churchill szerint 
a demo krácia a legrosszabb kormányzási 
forma, amellyel az emberiség időről időre 

megpróbálkozik, nem számítva a többit, úgy 
az egyetemek világrangsorolása az egyetemek 

minőségének mérésére a legrosszabb  eszköz, 
úgyszintén nem számítva a többit, amelyeket 

az egyetemek tekintetbe vesznek.
Marguerite Clarke (2002)

Előszó

2004-ben a Malaya Egyetemet (University of 
Malaya), Malajzia legrégibb állami nyilvános 
egyetemét a The Times Higher World University 
Rankings (The Times, Egyetemek világrangsora) 
a világ 89. helyére sorolta. A Kuala Lumpur-i 
oktatási és kutatási hatóságok, valamint a 
napilapok örömódákat zengtek. Az egyetem 
rektorhelyettese hatalmas plakátokat rendelt 
és helyeztetett el városszerte, valamint a repü-
lőtérre vezető autósztráda mellett fekvő egye-
temi campus bejáratánál, amelyeken azt kí-
vánta tudatni minden Malajziába látogató 
külföldivel, hogy az egyetem egyike a világ 
száz csúcsegyetemének. A The Times által 
2005-ben közölt újabb egyetemi világrangsor-

Bevezetés

Az egyetemek rangsorolása iránt világszerte 
növekvő érdeklődés tapasztalható, mint azt 
a rangsorok médiavisszhangja bizonyítja. E 
rangsorolások népszerűsége többek között a 
felsőoktatás globalizálódásának tulajdonítha-
tó, valamint annak is, hogy az egyetemek a 
szakmai, gazdasági és egyéb sikerekért nem-
zetközileg is versenyezni kényszerülnek. A 
fel sőoktatási intézmények ezeket a rangsoro-
kat népszerűsítési célokra is felhasználják 
főleg oktatási, kutatási és üzleti kiválóságuk 
bemutatására. A különböző intézmények, 
sajtóorgánumok és mások által készített 
rangsorolási adatbázisok évi látogatottsága az 
interneten milliókra tehető, többek között 
például sok jövendőbeli hallgató irányadó-
ként kezeli ezeket ahhoz, hogy eldöntse, 
melyik hazai vagy külföldi intézményt válasz-
sza tanulmányaihoz. A rangsorok reklámsze-
rű jellege a jobb anyagi támogatást és kiváló 
színvonalú oktatók és kutatók megszerzését 
is célozzák, annak érdekében, hogy az egye-
tem helyzetét javítsák az oktatási piacon. Ve-
zetési, menedzselési szempontból maguk az 
egyetemek is igénylik ezeket a rangsorokat, 
azért, hogy a verseny például nemzetközi 
pro jektekben való részvételre, doktori és egye-
temi hallgatók valamint kutatók megszerzé-
séhez ösztönözze kutatási teljesítményüket. 

A különböző rangsorolások készítéséhez 
nagyon különböző paramétereket, illetve 
mutatószámokat vesznek igénybe. Többek 
között például állandó viták tárgyát képezik 
a kategorizálás kritériumai a mutatók súlyo-
zása (a priori modellek), a változó kölcsön-
hatások (a mutatók közötti konvergenciák és 
korrelációk) vagy az egyetemek jellegének és 
méretének kérdései. Mindezek ellenére, a 
legmagasabb döntési hierarchiákon, mint 

pél dául az országok kormányzati szintjein is, 
jelentős igény tapasztalható arra, hogy az 
ország legjobb egyetemei elismerésben része-
süljenek, és a tudományos élvonalon működ-
jenek. E törekvés jegyében óhatatlanul felme-
rül a kérdés, hogy melyek azok a körülmé-
nyek, amelyeknek globálisan eleget téve lét-
rehozhatók világviszonylatban valóban kom-
petitív egyetemek, amelyek elérhetik a „világ-
színvonalú” (worldclass) „elit” vagy „zász lós-
ha jó” besorolást és színvonalat, és ezáltal 
ered ményesen vetélkedhetnek a „legjobbak 
legjobbjaival” (best of the best). Ez persze rög-
tön felveti azt a kérdés, hogy tulajdonképpen 
hogyan jellemezhető egy „világszínvonalú 
egyetem”, „elit egyetem” (World-Class Uni-
versity – WCU). Erre a kérdésre sajnos telje-
sen egyértelmű, általánosan elfogadott válasz 
még nem született. Az 1. ábra foglalja össze 
a szakirodalom alapján a felvetett szempon-
tokat, míg az 1. táblázat körvonalazza a fen-
tiekkel kapcsolatos jellemzőket. 

Rangsorolás és rangsorolók 

Egy rangsorolás összehasonlítható objektu-
mok sorba rendezése egy rangszám-skálán, 
amely ezekhez az objektumokhoz kapcsol-
ható mértékek vagy mérőszámok, mutatók 
(statisztikai) függvényein vagy azok kombi-
nációján értelmezett gyenge (nem szigorú) 
rendezési reláción alapszik. 

Az egyetemek világrangsorainak összeál-
lításánál különböző mutatószámokat (indiká-
torokat) alkalmaznak és leginkább a súlyozás 
és szumma (weight-and-sum [WAS]) mód-
szert használják, úgy, hogy minden tekintet-
be vett mutatószámhoz (indikátorhoz) egy 
bizonyos súlyt jelölnek, és utána a súlyok 
által adott információ összesítésével jutnak el 
egy általános kombinált (kompozit) rangsor-
értékhez (Scriven, 1991). Miközben ez a mód-

* A cikk bővített változata olvasható a Magyar Tudomány 
honlapján: www.matud.iif.hu 

ban a Malaya Egyetem kínai és indiai hallga-
tóinak identitását a rangsorkészítők nemzet-
köziről nemzetire változtatták, és egyéb mó-
dosításokat is bevezettek a The Times összetett 
(kompozit) mutatószámaiban. Ezáltal a Ma-
laya Egyetem a világrangsor 89. helyéről a 
169.-re esett vissza. Következményként az 
egyetem külföldi és hazai hírneve zuhanórepü-
lésbe kezdett, amihez a rektorhelyettes kipel-
lengérezése társult. Hozzáértők előtt azonban 
nyilvánvaló volt, hogy a helyezési visszaesés 
a világrangsorban anélkül történt, hogy az 
egyetem valós teljesítménye (kivéve a számos 
plakát költségeit) a valóságban hanyatlott 
vol na. Ugyanis a Malaya Egyetem és rektor-
helyettesének hírnévdrámájában nem volt 
2004–2005-re fellelhető semmilyen valós vál-
 tozás a teljesítmény, versengés és eredményes-
ség között. Ami történt, az a The Times 
rang sorolási metodikai változtatásának követ-
kezménye volt, és semmilyen hasznos ösz-
tönzést nem jelenthetett a jobb menedzselés, 
oktatás vagy kutatás biztosítására.

A fentiek valós, megtörtént eseményt ír-
tak le (Marginson, 2007), de hasonló előjelű 
és hátterű történések a világon bárhol másutt 
is előfordulhattak volna, és elő is fordultak.

A következők betekintést kívánnak adni 
az egyetemi rangsorok bonyolult világába.
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szer általánosan használatban van, bírálói 
számos hátrányát hangsúlyozták, többek kö-
zött azt, hogy a súlyozások kiválasztása ön-
maga is egy önkényes a priori döntés ered-
ménye, és aszerint változnak, hogy kik a sú-
lyozók. A kritériumok és azok súlyától füg-
gően valamelyikük súlyozása uralhatja az 
összes többit, vagy néhány triviális mutató 
súlyozása elfedheti a fontosabbakat.

Azokban az esetekben, amikor a fenti el -
járás alkalmazásra került, intézmények rangso-
rolásánál a szakirodalomban aránylag kevesen 

vizsgálták a különböző mutatószá mok közöt-
ti összefüggéseket és egymáshoz való viszo-
nyulásukat. Ez talán nem is olyan meglepő, 
ha tekintetbe vesszük, hogy a rang sorépítésnél 
kvantifikálni és súlyozni kell számos komplex 
oktatási, anyagi, kutatási jelenséget.

Rangsorbemutató szemelvények

A rangsorolások bemutatását érdemes a két 
világszerte leg ismertebb adatbázis, a THES-
QS és a SJTU összehasonlításával kezdeni. A 
teljes THES-QS-világrangsor kétszáz egye te-

met rangsorol. Más az eljárás a SJTU-adat-
bázis esetében, abban száz egye temet rangso-
rolnak, de a következő négy százat körülbelül 
ötvenes, illetve százas rang sor-klaszterekbe 
rendezik (101–152; 153–202; 203–300 stb.) és 
azokban abc-sorrendben sorolják fel az egye-
temeket.

Az összehasonlításból kitűnik, hogy a 
világ húsz top egyeteme között (de ugyanaz 

a helyzet a száz egyetemnél is) elsöprő fölény-
ben vannak az észak-amerikaiak elenyésző 
európai és japán jelenléttel. Mi több, az is 
meg állapítható, hogy az első húsz helyet ille-
tően még elfogadhatóan jó az összhang, illet-
ve átfedés a két rangsor között.

Ha azonban tovább haladunk, az átfedés 
megszűnik, mint a 2. táblázatban láthatjuk 
immár négy adatbázist összehasonlítva. A 

                         Név                        Előállító

A világ egyetemeinek világrangsora Institute of Higher Education, Shanghai
ARWU (Academic Ranking Jiao Tong University (SJTU), Kína 
of World Universities)  

Egyetemek világrangsora THES (The Times  The Times Higher Education Supplement
Higher World University Rankings, 
THESQS), Anglia

Kutató Intézmények Nemzetközi Bajnokok  Center for Science and Technology Studies
Ligája, International Champions League  (CEST) Scientometrics, Rankings, Svájc
of Research Institutions
 

Ázsia legjobb egyetemeinek rangsora  Asiaweek. Asia’s Best Universities Ranking, 2000.
(Asia’s Best Universities Ranking)

The Performance Ranking of Scientific  Higher Education and Evaluation &
Papers of World Universities Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)

U. S. News and World Report  U. S. News and World Report amerikai magazin
College Rankings (USNWR)

Világ egyetemeinek webometriai rangsorolása Cybermetrics Laboratory, Centro de Informa-
Webometrics Ranking of World Universities ción y Documentación Cientifica,  Consejo 
  Superior de Investigaciones Científicas

SCImago intézmények világrangsora SCImago Research Group (SRG)
SCImago Institution Rankings World Report

Felsőoktatási intézmények nemzetközi  École Nationale Supérieure des Mines
szakmai alapú világrangsora de Paris (Mines ParisTech) (ENSMP)
International Professional Ranking 
of Higher Education Institutions

2. táblázat • Egyetemek jelentősebb világrangsorolásai

• kutatási eredményei miatt nemzetközi hírneve van
• oktatása nemzetközi elismertségű
• bizonyos számú sztárkutatóval, illetve kutatási területeken világviszonylatban 

vezető kutatókkal rendelkezik
• nemcsak a többi világszínvonalú egyetem ismeri el, hanem számon tartják  

a felsőoktatáson kívüli területeken is
• bizonyos számú, világviszonylatban elismert tanszékkel rendelkezik
• hasznosítja eredményeit, és épít kutatásai hatásaira
• innovatív ötleteket hoz létre, és bőségesen termel alap- és alkalmazási kutatási 
  eredményeket

• úttörő kutatási eredményeket hoz létre, amelyeket a kutatói társadalom  
nagy elismeréssel honorál (például Nobel-díj)

• vonzza a legtehetségesebb hallgatókat, és kitermeli a legjobb diplomásokat
• vonzza, és meg tudja tartani a legjobb tanerőket
• eredményesen toborozza a kiváló személyzetet és hallgatókat a nemzetközi 

piacról
• nagyszámú posztgraduális hallgatót toboroz
• nagyon komoly anyagi alapokkal rendelkezik
• jelentős alapítványi tőkével és bevétellel bír
• kiváló minőségű környezetet hoz létre az oktatáshoz és kutatáshoz
• olyan diplomásokat termel, akik végzés után magas gazdasági és hatalmi 

pozíciókba kerülnek
• nagy történelmi hagyományai vannak a kiváló teljesítmények terén, mint 

például Oxford és Cambridge az Egyesült Királyságban vagy a Harvard  
az Egyesült Államokban

• jelentős hozzájárulásai vannak a társadalomhoz és korszakunk fejlődéséhez

1. táblázat • Világszínvonalú (World Class University) egyetem jellemzői (Salmi, 2009)
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táb lázatban feltüntetett egyetemek kiválasz-
tása véletlenszerűen történt, igyekezettel a 
több országból való jelenlétre. Itt már távolról 
sem olyan nagy az összhang az adatbázisok, 
illetve rangsorok között. Az eltérések ténye e 
vonatkozásban egyértelmű, de érdemes 
hangsúlyozni a nagyságrendi különbségeket 
a rangsorbeli helyek között.

A 3. táblázatban látható rangsorbeli kü-
lönbségeket nyugodtan nevezhetjük össze-
visszaságnak.

Az adatbázisok, illetve rangsorok például 
a rangsorok évről-évre való állandóságán 
keresztül is vizsgálhatók. Ha például a THES-
QS-világrangsort két egymást követő évben 
(2008 és 2009) hasonlítjuk össze, a két év kö-

zött jelentős állandóság mutatkozik a 2008-ra, 
illetve 2009-re vonatkozó rangsorbeli hely 
között a rangsorok első körülbelül húsz-hu-
szonöt helye esetében. A lejjebb sorolt egye-
temeknél az évek közötti rangsorhely megle-
hetősen nagy fluktuációt mutat. Természete-
sen minden rangsorkészítő intézmény a saját 
rangsorát tartja a legmegfelelőbbnek, ezen 
nem kell és nem is szabad csodálkozni. Annál 
jobban csodálkoznak azonban azok, akik a 
rangsorolások esetleges felhasználói lehetnek. 
Melyik rangsornak higgyenek, melyiket al-
kalmazzák a saját céljaiknak megfelelően? Az 
egymástól nagymértékben különböző rang-
sorok összevisszaságából ugyanis nem köny-
nyű, sőt majdnem lehetetlen a kiválasztás. 
Ennek megfelelően magukat a rangsorokat, 
azok metodikáját és készítőiket rendkívül sok 
kritikai észrevétel érte (Ioannidis et al., 2007; 
Gingras, 2008; Kövelmark, 2007; Sai sana – 
D’Hombres, 2008; Altbach, 2006; Pro van – 
Abercromby, 2007; Thomson, 2000; Schuster 
– Finkelstein, 2006; Will, 2007; Monastersky, 

2005; van der Welde, 2006; Salmi, 2009; 
Aguillo et al., 2006; Enserink, 2007).

Az ún. összetett (kompozit) mu tatószámo-
kon alapuló rangsorok helyességét jelentősen 
befolyásolhatja a különböző muta tóknak 
adott súlyozás, mint az már említésre került. 
Ugyanis mindmáig a súlyozásokhoz semmi-
lyen elvi alapokat nem tudtak kijelölni, az 
egyedi ese tekben ezek mindig tetszőlegesek. 
Ugyancsak sok esetben megkérdőjelezhető a 
kompozit indikátorokhoz felhasznált adatok 
minősége és az adatok feldolgozás előtti mi-
nőségellenőrzése (Gingras, 2008; Provan – 
Abercromby, 2007; Thomson, 2000).

Kik rangsorolják (értékelik) a rangsorolókat?

Az egyre nagyobb számban napvilágot látó 
rangsorolások és rangsorolók bizonyos fokú 
elvi koordinálását célzó szándékkal 2004-ben 
a bukaresti UNESCO European Centre for 
Higher Education (UNESCO–CEPES) és 
az Institute for Higher Education Policy, 
Wash ington közös szervezésében létrejött a 

Ország Egyetem SJTU THE-QS WR HEEACT

Belgium Katholieke Universiteit Leuven 54 24 59 11 
 Universiteit Utrecht 9 21 7 8 
 École normale supérieure, Paris 22 8 79 114
 Université Pierre and Marie Curie –  7 58  12
 Paris 6 10 113 n. a. 27
 Université Paris-Sud 11 22

Anglia Imperial College 5 3 68 4
 King’s College London 25 5 162 21
 University College London  3 4 6 3
 University of Bristol  16 10,5 67 30 
 University of Cambridge  1 1 1 1
 University of Edinburgh  13 6 8 17
 University of Manchester  3 9 124 9,5
 University of Oxford  2 2 7 2

Svédország Karolinska Institutet  11 10,5 189 5
 Kungliga Tekniska högskolan  106 71 9 131

Németo. Ludwig-Maximilians-Universität     
 München 14 36 56 6

Svájc Eidgenössische Technische 
 Hochschule Zürich 4 7 2 9.5

Ausztria Universität Wien 72 41 10 63

Dánia Københavns Universitet 8 13 32 22

Finnország Helsingin yliopisto 19 35 3 7

Norvégia Universitetet i Oslo 17 72,5 5 52

3. táblázat • Európa országonkénti csúcsegyetemei rangsorhelyeinek összehasonlítása 
a különböző világrangsorokban (Aguillo et al., 2010)

1. ábra • Világszínvonalú egyetem (World Class University – WCU) működtetésénél 
alkalmazott szempontok (Sami, 2009)
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Nemzetközi Rangsorolási Szakértői Csoport 
(International Ranking Expert Group, IREG).

A csoport 2006-ban Berlinben tartott 
ülé sén megtárgyalt, majd összeállított egy a 
felsőoktatási intézmények minősítésénél és 

rangsorolásánál tekintetbe veendő elvi aján-
latsort. Ezek a Felsőoktatási intézmények rang
sorolásának berlini elvei néven váltak ismertté 
(Marginson, 2007). Az elvek a következők: a 
rangsorok

• Legyenek átláthatóak (transzparensek) a 
rangsorolásnál alkalmazott metodikák 
szempontjából. 
A rangsoroláshoz választott módszereknek 
világosaknak és félreértelmezhetetlennek 
kell lenniük. Ennek az átláthatóságnak 
tartalmaznia kell az indikátorok (mutató-
számok) számítási módszerét és az adatok 
forrását, illetve eredetét.

• Az indikátorokat fontosságuk és érvényes-
ségük szerint kell választani.

• Az adatokat úgy kell megválasztani, hogy 
azok minőséget és kutatási és intézményi 
erősséget képviseljenek, és ne azért kerül-
jenek kiválasztásra, mert hozzáférhetőek.
Mindenhol, ahol lehetséges, a termelési 
(output) adatokat részesítsék előnyben a 
ráfordítottságúakkal (input) szemben. 
A ráfordítási adatok is relevánsak, mert egy 
intézmény általános állapotát tükrözik, s 
emellett könnyebben hozzáférhetőek.
A termelési (input) mértékek pontosabb 
értékelést adnak egy adott intézmény 
állapotáról és/vagy minőségéről. A rang-
sorolók összeállításainak biztosítani kell 
a fentiek közötti megfelelő arányt.

• Minőségellenőrzési mértékeket kell biz-
tosítani a rangsorok összeállításánál.
Ezeknek a folyamatoknak tekintetbe kell 
venniük az intézmények értékeléséhez 
alkalmazott szakértelmet, és ezeket az 
ismereteket fel kell használni magának a 
rangsornak az értékelésénél. A rangsoro-
lásoknak önfejlődőeknek kell lenniük és 
állandóan használniuk a szakértelmet a 
metodológiájuk kidolgozásában.

• Nemzetközi mértékeket kell alkalmazniuk, 
amik fokozzák a rangsorok hitelességét. E 
mértékek kidolgozásához tanácsadó, sőt 
el lenőrző testületeket kell igénybe venni, 
lehetőleg nemzetközi részvétellel.

Következtetések

Az irántuk való nagy érdeklődésből ítélve az 
egyetemek minőségének mérése rangsorolá-
sok képében hasznosnak bizonyulhatnak. 
Sajnos azonban a jelenlegiek gyakran tévesen 
rangsorolnak, illetve hibásan dolgozzák fel a 
méréseket. Privilegizálják a már eredetileg 
privilegizáltakat, és bizonyos szakterületeket 
más szakterületek rovására emelnek ki. A 
megoldások ezekre a kérdésekre meglehető-
sen nehezeknek bizonyulnak majd a jövőben. 
Sajnos túl sok ma az ütköző érdek a rangsoro-
lási arénában. Széles körben elfogadott felté-
telek és eljárások a rangsorok kidolgozására 
hasznos lépést jelenthetnek a jövőben. A mé-
rések megfelelő közös megegyezéssel kidol-
gozott eljárásokkal való készülése az előfeltéte-
lekhez tartoznának. Annak ellenére, hogy e 
téren az átláthatóságnak jelentős feltételt kel-
lene képeznie, egyes rangsorolások kritériu-
mai és módszerei érezhetően zavarosak. Ez 
an nak ellenére van így, hogy a 21. század kom-
petitív és piacorientált felsőoktatási világában 
a rangsorolások elkerülhetetlenek és valószí-
nűleg szükségesek. Az igazi kihívást azonban 
az jelenti, hogy a rangsorolások a felhasználók 
számára pontos és lényeges értékeléseket biz-
tosítsanak, és a lényeget tük rözzék.

E törekvések eléréséhez biztatónak tűnik 
a hír, hogy az Európai Bizottság Felsőoktatá-
si Kutatási Teljesítmény Mérését Felügyelő 
Konzorciuma (Consortium for Higher Educa
tion and Research Performance Assessment – 
CHERPA) nemrégen pályázatot hirdetett egy 
multidimenzionális globális egyetemi rang-
sorolási rendszer kidolgozására és tesztelésére. 
A CHERPA egy európai hálózata az e téren 
vezető intézményeknek, mint a CHE (Cent
re for Higher Education Develpoment, Gütersloh, 
Németország), a CHEPS (Center for Higher 2. ábra • Az SJTU- (a), a THES-QS- (b) és az USNWR- (c) világrangsorok szerkezete
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Education Policy Studies, Twentei Egyetem, 
Hollandia), a CWTS (Centre for Science and 
Technology Studies, Leideni Egyetem, Hollan-
dia), az ICENTIM (International Center for 
Studies in Entrepreneurship and Inno vation 
Management, Leuveni Katolikus Egyetem, 
Leuwen, Belgium) és az OST (Ob servatoire 
des Sciences et des Techniques, Párizs, Francia-
ország) szövetsége.

A European Federation of National Engi-
neering Associations (FEAK) és az European 
Foundation for Management Development 
(EFMD) szintén támogatja a fent említett 
projektet, amelynek eredményei körülbelül 
2012-re várhatók.

Kulcsszavak: egyetemek, értékelés, rangsorok, 
mu tatószámok, versengés
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Bevezetés

Egy közelmúltban megjelent tanulmány 
(Schubert A. – Schubert M., 2009) arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy egy ország relatív 
hely zetének megítélésében a globális vagy 
akár a tágabb regionális rangsorokban elfog-
lalt helyzetnél gyakran érzékletesebb képet 
adhat a közvetlen szomszédokkal való össze-
hasonlítás. Ez igaz a gazdasági, a sportbeli 
vagy éppenséggel a tudományos teljesítmény 
felmérésére is.

A jelen tanulmányban arra teszünk kísér-
letet, hogy ezt az elvet követve felvázoljuk a 
magyar tudomány helyzetét a világhoz, vala-
mint szomszédainkhoz képest az 1996–2007-
es időszakban a tudomány egyes szakterülete-
in. Az összehasonlítást a tudománymetriában 
leg használatosabb jellemzők: a publikációs 
te vékenység és az idézettségi hatás mutató-
számai alapján végezzük.

Adatforrások és módszertani alapok

Adataink forrásai a két nemzetközileg legje-
lentősebb bibliográfiai adatszolgáltató: a 
Thomson–Reuters és az Elsevier adatbázis-
termékei voltak. A National Science Indicators 
(NSI; Nemzeti Tudományos Mutatószámok) 
adatbázis a Web of Science adatain alapuló 
kereskedelmi termék, amely a természettudo-
mányok, társadalomtudományok és a hu-
mán tudományok összesített publikációs és 
idézettségi statisztikáin keresztül jellemzi kb. 
száznyolcvan ország kutatási teljesítményét 
(Thomson–Reuters, 2009). Az Elsevier B. V. 
bibliográfiai adatbázisa, a Scopus adatain 
alapul a SCImago portál, amelyet az Elsevier 
megbízásából a Granadai Egyetem (Spanyol-
ország) munkatársai fejlesztettek ki, és mű-
ködtetnek (SCImago Research Group, 
2007–2009). A SCImago az interneten bárki 
számára ingyenesen hozzáférhető.




