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A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS KÉRVÉNYEZ ŐINEK RÉSZÉRE  
  

 A Debreceni Egyetem Habilitációs Szabályzatának   
Bölcsészettudományi Területi Kiegészítése   

 

A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK MINIMÁLIS FELTÉTELEI  

 

érvénybe lépett: 2014. október 1. 

  

 

1.§ Jelen szabályzatot, mint a DE Habilitációs Szabályzathoz kapcsolódó Bölcsészettudományi 

Területi Szabályzatot, az e területen folytatandó habilitációs eljárásokhoz kell alkalmazni.   

 

2.§ A Bölcsészettudományi Területen lefolytatandó habilitációs eljárásban – az Egyetemi 

Habilitációs Szabályzat 1. § (4/b) bekezdésében foglaltak betartása mellett – a kérelem 

beadásának tudományos közéleti tevékenységgel kapcsolatos minimális feltételei: 

 

Az alábbi 9 pontból legalább 5 teljesülése: 

 

– oktatás doktori programban 

– PhD témavezetés (minimálisan társtémavezetés, 0.5 fő) 

– BA és/vagy MA szintű szakdolgozat-vezetés 

– TDK dolgozat-vezetés (minimálisan társtémavezetés, 0.5 fő) 

– Nemzetközi és hazai együttműködésekben, pályázatokban, és tudományos közéletben 

(pl. bizottsági, szerkesztőségi tagság) való részvétel 

– Szerkesztési tevékenység (többszerzős tanulmánykötet, konferenciakötet, tematikus 

folyóirat-szám szerkesztése) 

– Konferencia-előadás nemzetközi és/vagy hazai tudományos rendezvényen 

– Jelentősebb tanulmányút/utak 

– Kitüntetés/szakmai elismerés 

 

 

 3.§ A Bölcsészettudományi Területen lefolytatandó habilitációs eljárásban – az Egyetemi 

Habilitációs Szabályzat 1. § (4/e) bekezdésében foglaltak teljesítése mellett – a kérelem 

beadásának az oktatási tevékenységgel kapcsolatos minimális feltételei:  

 
a, A minimálisan előírt 8 oktatási félév – BA, MA vagy doktori képzésben – teljes 
szemeszterként (2 óra / 12–14 hét) fogadható el. 
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b, Felsőfokú Szakképzésben, illetve Szakirányú Továbbképzésben ellátott oktatói feladatok 

nem elfogadhatók a habilitációs eljárás elindításának oktatási feltételeként.1   

 

4.§ A Bölcsészettudományi Területen lefolytatandó habilitációs eljárásban – az Egyetemi 

Habilitációs Szabályzat 4. § (4) bekezdésében foglaltak betartása mellett – a kérelem tudományos 

eredményeivel kapcsolatos minimális feltételei: 

 

 a,  A kérelmező rendelkezik az MTMT-ben ellenőrizhető módon 

– legalább egy lektorált monográfiával vagy egyszerzős, koherens tanulmánykötettel, 

– legalább 18 (minimum fél szerzői ív 20.000 n terjedelmű) lektorált tanulmánnyal, 

– melyekből legalább 3 idegen nyelven jelent meg,  

– illetve ezek közül legalább 9 a PhD fokozat megszerzése óta eltelt időszakban jelent  

   meg. 

 b, A modern filológiák esetében a kérelmező legalább 9 idegen nyelvű lektorált tanulmánnyal  

rendelkezik. 

        c, A pszichológia tudomány sajátos követelményi kereteiben a kérelmező – lektorált 

monográfia hiányában – legalább két, impakt faktorral rendelkező tanulmányt 

jelentetett meg.  

  d,  A kérelmező az MTMT-ben ellenőrizhető módon rendelkezik az MTA adott osztálya 

által a kérelem benyújtásának tudományágára az akadémiai doktori fokozat megszerzéséhez 

előírt független hivatkozások minimum számának negyedével.   

 

 
5.§ A Bölcsészettudományi Területen lefolytatandó habilitációs eljárásban – az Egyetemi 
Habilitációs Szabályzat 4. § (5) bekezdésében foglaltak betartása mellett – a kérelem 
beadásának a benyújtott tudományos műre vonatkozó előírásai (a megadott pontok 
vagylagosan értendők): 

 

a,  Legalább 10 szerzői ív terjedelmű (40.000 n /ív) önálló kézirat jellegű monográfia2, 

vagy a tárgyévet megelőző 2 évben  megjelent önálló, minimum 10 szerzői ív  
            terjedelmű kötet, amely a doktori értekezés szövegétől minimum 4/5 részben eltérő,  

új tudományos eredményt tartalmaz.3 

                                                           

1 Külső pályázó esetében a pályázónak csatolnia kell a megtartott kurzusairól az adott intézmény oktatási 
dékánhelyettese által ellenjegyzett, a tanulmányi elektronikus rendszerből kinyomtatott igazolást.  

2 A 10 ív terjedelembe beszámít a jegyzetapparátus és a szakirodalom, de nem képzi részét a melléklet. A 
pszichológia saját követelményeit l. a 4. jegyzetpontban. 
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b, Legalább 10 szerzői ív terjedelmű (40.000 n/ív) tanulmánygyűjtemény, amely   
tudományos kérdésfeltevésében (tematikájában, szempontrendszerében)  koherens, 
jegyzetelési módjában és nyelvében  egységes, illetve a kötetben szereplő írások 
legalább 4/5-e a doktori fokozat megszerzése óta jelent meg.4 

c,  A Klasszika-filológia területén benyújtható ókori szerzők fordítása szöveggondozással
 és/vagy kritikai apparátussal ellátott szövegkiadása 

d,  Nem klasszikus forrásszöveg elemzése esetén  a 
  szerzői kritikai szöveggondozás mellett megírt kísérőtanulmány(ok)nak minimum 5 
 szerzői ívet kell elérnie.  

e,  Benyújtható társzerzővel készült monográfia is abban az esetben, ha a kéziratból és/vagy 

  megjelent kötetből egyértelműen kiderül az egyes fejezetek szerzőssége, illetve ezen  

fejezetek összterjedelme eléri a 10 szerzői ívet.5  

f,    Nem nyújtható be a doktori fokozat megszerzése óta elért  

tudományos eredmények csupán tézisszerű összegzése. 

 

  
 

                                                                                                                                                                                     

3 A formai és tartalmi különbség elbírálásához a pályázónak mellékelnie kell a doktori (PhD) értekezése 
téziseit. Amennyiben az elbíráláshoz ez az opponens számára nem elegendő, az opponens nyomtatott vagy 
elektronikus formában megkérheti a doktori (PhD) értekezést is.   

4 A pszichológia sajátos követelményei alapján az „empirikus/kísérletes” könyvek/tanulmánykötet esetében a 
kísérlethez/empíriához szervesen kapcsolódó hipotézisek  és az eredmények leírása, dokumentációja 
(ábra/kép/táblázat), illetve az alkalmazott statisztikai eljárások képletei beletartozzanak a 10 ív terjedelembe   

5 Ebben az esetben csatolni kell a társszerző nyilatkozatát, amely kétségtelenné teszi a pályázó saját eredményeit. 


