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Budapest, 2019. október 11.

Bevezetés
Jelen segédletben foglaltakkal az „Útmutató egyetemi pályázat összeállításához és értékeléséhez” (a
továbbiakban: Útmutató) című dokumentumban foglaltak alapján összeállításra kerülő egyetemi tanári
pályázatokhoz kívánunk segítséget nyújtani.
Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét arra, hogy a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok a MAB
honlapjáról tölthetők le (Beadványok / Egyetemi tanári pályázat menüpont). A felsőoktatási és
tudományos tevékenység értékelési szempontjaihoz tartozó minimumkövetelményeket (teljesítési
minimum és speciális szempont a teljesítési minimumhoz) szövegesen és pontszámokkal a szintén itt
megtalálható értékelő lapok tartalmazzák.
Határterület esetén legfeljebb két tudományterületen, tudományterületenként egy tudományágban, vagy
egy tudományterületen két tudományágban kérhető a pályázat értékelése.
Tudományterületekre vonatkozó általános szempontok
Felsőoktatási tevékenység
 A pályázat benyújtásának időpontját megelőző tíz évben a pályázó legalább 800 kontaktóra
(ebből legalább 100 óra előadás) közvetlen munkahelyi vezető által igazolt oktatási
tevékenységet kell folytasson bármely felsőoktatási intézményben (kivétel: hadtudományok,
hittudományok, művészetek, sporttudományok területéről pályázók).
Az igazoláshoz ajánlott a honlapon az „ET nyilatkozatok, igazolások” dokumentumban található
„Oktatási tevékenység igazolása” elnevezésű sablon felhasználása (l. melléklet). Amennyiben a pályázó
több munkahelyi vezető igazolását mellékeli pályázatához, javasoljuk, hogy a kontaktórák számát
(abból előadás) összesítve is mutassa be pályázatában.
Oktatási tevékenységre vonatkozóan ajánlott a felsőoktatási intézmények által rendszeresen gyűjtött
hallgatói vélemények és a megtett intézkedések összegző bemutatása maximum fél oldal terjedelemben.
Időszak: a pályázat benyújtása előtti legfeljebb tíz év. Amennyiben az adott tárgyat felvett hallgatók
25%-a, de legalább öt fő nem töltötte ki félévente a véleményezésre rendszeresített kérdőívet, a
közvetlen munkahelyi vezető értékelő véleményének bemutatása javasolt.
 A pályázó legalább tíz esetben diplomamunka, szakdolgozat vezetője, TDK-dolgozatok
konzulense (kivétel: művészetek, sporttudományok területéről pályázók).
Ajánlott az alábbi táblázatos forma használata:
TDK
ÉV

Dolgozatok száma

Dolgozatok
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Helyezések száma
I.
II.

III.

 A pályázat benyújtásának időpontjáig a pályázó legalább 80 kontaktóra graduális és/vagy
posztgraduális előadást, gyakorlatot, szemináriumot tartott idegen nyelven (beleértve a külföldi
vendégtanári meghívást), közvetlen munkahelyi vezető által igazolva (kivétel: művészetek,
sporttudományok területéről pályázók).
Az idegen nyelven tartott oktatási tevékenység igazolás elnevezésű sablon („ET nyilatkozatok,
igazolások” dokumentum, ill. 2. melléklet) felhasználása ajánlott. Amennyiben a pályázó több
munkahelyi vezető igazolását mellékeli pályázatához, javasoljuk, hogy a kontaktórák számát (abból
vendégelőadás) összesítve is mutassa be pályázatában.
 A pályázó legalább egy tantárgy felelőse a pályázat benyújtásának időpontjában (kivétel:
művészetek, sporttudományok.)

Ajánlott az alábbi táblázatos forma használata:
Sorszám

Év/hó

Szak megnevezése

Tantárgy megnevezése

 A pályázó legalább egy jegyzet vagy egy tankönyv vagy egy minimum 100 oldalas oktatási
segédlet vagy digitális tananyag első vagy egyedüli szerzője vagy legalább 50%-ban szerzője
(kivétel: hittudomány, művészetek, orvos- és egészségtudományok, sporttudományok területéről
pályázók.).
Ajánlott az alábbi táblázatos forma használata:
Sorszám

Jegyzet

Tankönyv

Oktatási segédlet
(oldalszám
megadásával)

Egyedüli szerző /
Első szerző /
Szerző %-ban

Tudományos tevékenység
 A pályázatban be kell mutatni, hogy a pályázó nemzetközileg elismert, idegen nyelvű
publikációkban is megjelentetett tudományos eredményekkel rendelkezik. Itt a minimális
elvárás, hogy a pályázó legalább két idegen nyelvű Q1-es vagy Q2-es cikk (egyedüli, első vagy
utolsó, vagy levelező), vagy legalább egy elismert nemzetközi kiadó által kiadott monográfia
szerzője legyen. A publikációs tevékenység hatásának értékelésénél a MAB az MTA doktora cím
elnyerésére
benyújtott
pályázatok
habitusvizsgálatánál
alkalmazott
numerikus
tudományterületi mutatók közül a lineáris paraméterek részleges teljesülését tekinti
megfeleltnek (minimum 61%). Az MTA doktora címmel rendelkező pályázónak meg kell adnia
a cím megszerzésének évét, a doktori mű címét, és legfeljebb egy oldal terjedelemben össze kell
foglalnia annak tartalmát. A publikációs tevékenység értékelése kiegészülhet további, a MAB
szakbizottságok által meghatározott speciális feltételekkel (kivétel: hittudományok, művészetek,
sporttudományok területéről pályázók).
Teljesítési minimumkövetelmény többek között, hogy a pályázó (Kiemelkedő tudományos, kutatói
munkásság 2a.1.) részlegesen teljesítse az MTA doktora cím elnyeréséhez az illetékes tudományos
osztály által előírt numerikus tudományterületi mutatók közül a lineáris paramétereket (pl.
független hivatkozásokat). Pl.: MTA VI. Műszaki Tudományok Osztályának a doktori eljárásra
vonatkozó követelményei elérhetőek (Tudománymetriai táblázat):
https://mta.hu/doktori-tanacs/a-vi-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105378
A gyógyszerészeti tudományok területéről pályázók esetében a kutatási területtől függően az MTA
V. Orvosi Tudományok Osztálya által előírt citációs követelmények 61%-át, vagy az MTA VII.
Kémiai Tudományok Osztályának hivatkozásokra vonatkozó követelményeit 61%-ban kell
teljesítenie.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a több tudományágat tartalmazó tudományterületeken
(pl. bölcsészettudományok) a MAB közös minimumkövetelményeket állapított meg a lineáris
paraméterek tekintetében, amelyek az Útmutatóban, illetve az értékelő lapokon olvashatók.
 A pályázónak a tudományos teljesítménye értékeléséhez az Útmutató III.3 fejezetében felsorolt
ajánlások szerint érdemes eredményeit bemutatnia. A publikációs teljesítménnyel szemben
támasztott elváráson felül teljesülnie kell, hogy a pályázónak legalább egy végzett PhDhallgatója van témavezetésével. Ha a pályázó olyan munkahelyen dolgozik, ahol nem folyik
PhD-képzés, akkor a tudományos utánpótlás-nevelését meg kell vizsgálni, de számszerű
követelményt az eredményes PhD-értekezéssel zárult témavezetés tekintetében nem kell
teljesíteni (kivétel: hittudomány, művészetek, sporttudományok területéről pályázók).
Ajánlott az alábbi táblázat használata

Doktori iskola és program neve
PhD képzésben való részvétel
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Témakiírás
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 A pályázónak a szakmai közvélemény által elismert műhelyteremtő tevékenységet szükséges
folytatnia (kivétel: sporttudományok területéről pályázók).
Javasolt bemutatni a pályázó szakmai környezetében és együttműködésével folyamatosan és
eredményesen teljesítő, aktív, jelentős részben fiatalokból álló munkatársi kör vagy kutatócsoport
működésének eredményeit a pályázat benyújtása előtti öt évben (honlapok megadásával).
 A pályázónak az egyetemi tanári pályázat benyújtásának dátumáig témavezetőként rendelkeznie
kell legalább egy elnyert országos vagy nemzetközi kutatási/fejlesztési/innovációs pályázattal,
vagy legalább három ilyen pályázat résztvevői megvalósításával, vagy három intézményi
pályázat témavezetésével (kivétel: művészetek, sporttudományok területéről pályázók).
Javasolt a pályázatban megadni a következőket: K+F+I pályázat azonosító száma; a pályázat címe; a
pályázó részvétele (témavezető, résztvevő kutató) a projekt megvalósításában; az elnyert pénzügyi
támogatás összege.
Ajánlott az alábbi táblázat használata
Kiírója és
azonosítója

Az elnyert pályázat
Címe/témája
Éve

Elnyert összeg
(eFt/EUR)

Részvétel módja
Témavezető
Résztvevő
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 A pályázótól elvárt szakmai közéleti tevékenység lehet hazai vagy nemzetközi tudományos
szervezet elnöksége vagy elnökségi tagsága, illetve a konferenciaelnöki, társelnöki,
szekciószervező elnöki, felkért plenáris előadói aktivitás (kivétel: hittudomány, művészetek,
sporttudományok területéről pályázók).
A hazai és nemzetközi szakmai közéleti tevékenység bemutatásához ajánlott az Útmutató III.3
Teljesítménymutatók, formai-tartalmi ajánlások című fejezet 2b.2. pontjában foglaltak.
Mellékletek:
1. Oktatási tevékenység igazolása;
2. Idegen nyelvű oktatási tevékenység igazolása

Ajánlás felsőoktatási tevékenység igazolásához
Oktatási tevékenység igazolása
........................................................... (név)
egyetemi tanári pályázatához
Felsőoktatási intézmény, kar, szervezeti egység neve, intézmény címe
Oktatási tevékenység
a)
típus1/
időszak2
(bővíthető)
Képzés
1=BSc/BA;
MSc/MA (osztott
és osztatlan)
2=a pályázat
benyújtásának
időpontját
megelőző 10 év (év
/ félév)

b)
c)
d)

a)

szaknév1 /
tárgynév1
(bővíthető)

b)

c)

d)

Kontaktórák száma (ebből elektronikus oktatási rendszerben rögzített)

Kontaktóra

előadás

szeminárium

gyakorlat

konzultáció

száma
ebből rögzített
Kontaktórák száma összesen

Dátum és a közvetlen munkahelyi vezető neve és aláírása

Megjegyzés: Az „Útmutató egyetemi tanári pályázat összeállításához és értékeléséhez” című
dokumentum alkalmazásában kontaktóra: a képzésben részt vevő személyes jelenlétet igénylő
valamennyi óra.

Idegen nyelvű oktatási tevékenység igazolása (graduális / posztgraduális képzés)
……………………………….(név)
egyetemi tanári pályázatához
Felsőoktatási intézmény, kar, szervezeti egység neve, intézmény címe
Oktatási tevékenység
a)

Képzés
1=BSc/BA;
MSc/MA (osztott
és osztatlan); PhD;
Egyéb
2=a pályázat
benyújtását
megelőző időszak
(év / félév)

típus1/
időszak2
(bővíthető)

b)
c)
d)
a)

szaknév1 /
tárgynév1
(bővíthető)

b)

c)

d)

Kontaktórák száma (ebből elektronikus oktatási rendszerben rögzített)

Kontaktóra

előadás

szeminárium

gyakorlat

száma
ebből rögzített
Kontaktórák száma összesen
Összes kontaktórából vendégtanári meghívás

Dátum és a közvetlen munkahelyi vezető neve és aláírása

Megjegyzés: Az „Útmutató egyetemi tanári pályázat összeállításához és értékeléséhez” című
dokumentum alkalmazásában kontaktóra: a képzésben részt vevő személyes jelenlétet igénylő
valamennyi óra.

