SZAKMAI KÖVETELMÉNYRENDSZER az adjunktusi és egyetemi docensi állások
betöltéséhez
Az oktatói követelményrendszer három alaptevékenységet helyez a középpontba, s a
pályázatok szakmai elbírálása ennek megfelelően három részből tevődik össze: a
tudományos, az oktatási, oktatásszervezési és a szakmai-közéleti tevékenység
megítéléséből.
1. A PÁLYÁZATOK ELŐFELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA
1.1. Formai előfeltételek:
1.1.1. A pályázat kiírásában szereplő dokumentumokat a pályázatnak hiánytalanul
tartalmaznia kell.
1.1.2. A pályázónak a tevékenységét a szakmai értékelésben figyelembe vett (és a 2. pontban
megadott) szempontoknak megfelelően kell összeállítania pályázatát, pontról pontra követve
az adott szempontokat.
1.1.3. A pályázónak előzetesen fel kell töltenie publikációit a Magyar Tudományos Művek
Tára (MTMT) elektronikus adattárba. A pályázat mellékleteként csatolt publikációs listának
egészében és egyes tételeinek bemutatását tekintve formailag meg kell felelnie az adatbázis
rendszerének, ill. a MAB idevágó követelményeinek.
1.1.4. A pályázónak meg kell felelnie a pályázati kiírásban esetlegesen rögzített egyéb formai
vagy szakmai feltételeknek is.
1.1.5. Bármely fenti feltétel nem teljesítése a pályázatból való kizárást vonja maga után.
1.2. A pályázatok szükséges, de nem elégséges feltételei
1.2.1. Adjunktusi pályázatok
- PhD fokozat
- legalább négy, a felsőoktatásban oktatóként eltöltött félév
- legalább 10 lektorált tanulmány, ebből legalább 2 idegen nyelven
- a modern filológiák esetében legalább 5 idegen nyelvű lektorált tanulmány
1.2.2. Docensi pályázatok
-

teljesítmény

-

lább 3 idegen nyelven
lektorált tanulmány

2. A PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE
A pályázatok szakmai értékelése az alábbiakban táblázatos formában megadott szempontok és
hozzájuk rendelt pontértékek alapján történik. A pályázóknak mindhárom részterületen és
összességében is legalább ötven százalékban teljesíteniük kell a maximálisan elérhető
pontszámokat.
Tudományos tevékenység 200 pont
Oktatási és oktatásszervezési tevékenység 100 pont
Szakmai-közéleti tevékenység 100 pont
2.1 Tudományos tevékenység
(Az értékelés szempontjai és paraméterei megegyeznek az adjunktusi és a docensi pályázatok
esetében.)
Tudományos közlemények
1. Lektorált szakkönyv, monográfia
2. Lektorált egyetemi vagy főiskolai tankönyv, nyelvkönyv
3. a pszichológia esetében legalább 2 db, impakt faktorral rendelkező tanulmány (a lektorált
szakkönyv, monográfia kiváltható)
80 pont
4. Legalább 10 oldal (20.000 karakter) terjedelmű, szakmailag lektorált könyvfejezet (nem
konferenciakötet);
Szakfolyóiratban vagy másutt megjelent lektorált tanulmány (a szakfolyóiratok listáját a
doktori iskolák határozzák meg; az internetes és a papíralapú folyóiratokkal szemben
ugyanazok a kritériumok érvényesek; kiemelten veendők figyelembe az impakt faktorral
rendelkező közlemények)
Egyéb tudományos közlemények (max 40 pont)
5. Nem lektorált, legalább 10 oldal terjedelmű tanulmány
6. Szerkesztett kötet vagy tematikus folyóiratszám
7. Könyvismertetés, recenzió
8. Egyéb (pl. lexikon-szócikk, szakmailag nem lektorált egyetemi vagy főiskolai jegyzet,
sorozatszerkesztés, bibliográfia, szakfordítás, műfordítás, ismeretterjesztő írások, interjúk,
televíziós és rádiós szereplések, nem szakmailag lektorált internetes szövegek stb.)
120 pont
Összesen 200 pont

2.2. Oktatási és oktatásszervezési tevékenység
2.2.1. Adjunktusi pályázatok
1. Oktatási tevékenység (kurzusok száma és címe az alapképzésben és a mesterképzésben);
hallgatói értékelések eredménye (amennyiben nincs ilyen, azt nem lehet a pályázóra nézve
hátrányosnak tekinteni)
25 pont
2. Oktatásfejlesztési munka (új kurzusok, képzésformák stb. kidolgozása, kurzuscsomagok)
20 pont
3. Szakdolgozók száma
15 pont
4. Külföldi oktatás, belföldi oktatás meghívott oktatóként; szakkollégiumban és más
intézményekben meghívottként tartott előadások, külföldi lektori munka
20 pont
5. Tudományos utánpótlás nevelése: témavezetés a doktori programban, TDK témavezetés,
díjnyertes OTDK dolgozatok száma, szakkollégiumi tisztségek viselése és szakkollégiumi
hallgatók témavezetése, DETEP témavezetés
20 pont
6. szakirányú szakképzettség esetén max. 20 pont adható (a 100 pontot ezzel együtt sem
lépheti túl)
20 pont
Összesen 100 pont
2.2.2. Docensi pályázatok
1. Oktatási tevékenység (kurzusok száma és címe az alapképzésben és a mesterképzésben);
szakdolgozók száma; hallgatói értékelések eredménye (amennyiben nincs ilyen, azt nem lehet
a pályázóra nézve hátrányosnak tekinteni)
15 pont
2 Külföldi oktatás, belföldi oktatás meghívott oktatóként; szakkollégiumban és más
intézményekben meghívottként tartott előadások, külföldi lektori munka
20 pont

3 Szakirány felelősség, oktatásfejlesztési munka (új kurzusok, képzésformák stb. kidolgozása,
kurzuscsomagok)
10 pont
4 Tudományos utánpótlás nevelése: TDK témavezetés, díjnyertes OTDK dolgozatok száma,
szakkollégiumi tisztségek viselése és szakkollégiumi hallgatók témavezetése, DETEP
témavezetés
20 pont
5 A doktori iskolában végzett tevékenység (tanított tárgyak, témavezetés, fokozatot szerzett
hallgatók száma)
15 pont
6 Habilitációs cím
20 pont
Összesen 100 pont

2.3. Szakmai-közéleti tevékenység
2.3.1. Adjunktusi pályázatok
1 Részvétel hazai és nemzetközi együttműködésekben, pályázatokban; külföldi és belföldi
ösztöndíjak
20 pont
2 Szerkesztői munka, szerkesztőbizottsági tagság; szakmai megbízások; tudományos
társaságokban viselt tisztségek
20 pont
3 Konferencia-előadások (itthon, külföldön); konferencia részvétel
40 pont
4 Szakmai elismertség (független hivatkozások száma, egyetemi oktatásban való
felhasználtság mértéke); szakmai díjak, kitüntetések
20 pont
Összesen 100 pont

2.3.2. Docensi pályázatok
1 Pályázatok (hazai, nemzetközi együttműködések), pályázatok vezetője/koordinátora,
résztvevője; külföldi és belföldi ösztöndíjak
30 pont
2 Szerkesztői munka, szerkesztőbizottsági tagság (tanulmánykötet, folyóirat, könyvsorozat);
szakmai (doktori, esetleg habilitációs) bizottságokban végzett munka; egyéb szakmai
megbízások; hazai és külföldi tudományos társaságokban viselt tisztségek
30 pont
3 Konferencia-előadások (itthon, külföldön); konferencia részvétel (itthon, külföldön);
meghívott előadó
20 pont
4 Szakmai elismertség (független hivatkozások száma, egyetemi oktatásban való
felhasználtság mértéke); szakmai, állami díjak, kitüntetések
20 pont
Összesen 100 pont

