A MAB Testületének 2020/6/IV/3. számú határozata
(A MAB Testületének 2020/6/IV/2. számú határozatával elfogadott útmutatóhoz tartozó értékelő lap)

EGYETEMI TANÁRI PÁLY ÁZAT – ÉRTÉKELŐ LAP
Agrártudományok tudományterületre (és egyes határterületeire)
MAB-kód: E……

Pályázó neve, intézménye

Értékelési szempontok
I.

Felsőoktatási tevékenység (összesen adható pontok száma)

100
Adható
max.
pont

1a.1. Oktatási tapasztalat
Teljesítési minimum* (10 pont): a pályázat benyújtását megelőző tíz évben
legalább 800 kontaktóra (ebből legalább 100 óra előadás) közvetlen munkahelyi
vezető által igazolt oktatói tevékenység bármely felsőoktatási intézményben,
melyhez mellékelni kell az elvégzett oktatói munka hallgatói véleményezését.
Adható további pontok oktatói tevékenységre: További 800 kontaktóra teljesítése
(ebből 100 óra előadás) esetében 40 pont adható. 800 és 1600 kontaktóra között a
pontszám arányosan változik, de mindig egész pontszámra kerekítve. Legfeljebb
25 (10+15) pont adható azokra a kontaktórákra, amelyekhez a pályázó nem
mellékelt hallgatói véleményt, vagy a hallgatói értékelés nem haladja meg a 3,50et.
1a.2. Hallgatók tanulmányi, tudományos munkájának vezetése

Adott
pont

10

40

Teljesítési minimum* (5 pont): legalább tíz esetben diplomamunka, szakdolgozat
vezetője, TDK-dolgozat konzulense (társkonzulensi szerep 0,5-es szorzóval
számolható el).
Adható további pontok: további tíz konzulensi szerep.

5

Összesen (1a.1.+1a.2.)

60

5

A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

1a.3. Graduális és/vagy posztgraduális, továbbá a Bologna-rendszer képzési
szintjeinek bármelyikén szerevezett előadás, gyakorlat, szeminárium tartása
idegen nyelven, közvetlen munkahelyi vezető által igazolva.
Teljesítési minimum* (5 pont): a pályázat benyújtásának időpontjáig legalább 80
kontaktóra közvetlen munkahelyi vezető által igazolt oktatói tevékenység
(beleértve a külföldi vendégtanári meghívást).
Adható további pontok: további 80 kontaktóra oktatási tevékenység (3 pont),
külföldi vendégtanári meghívás (2 pont).
Összesen (1a.3.)
A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

1b. Oktatásfejlesztési tevékenység, eredményesség

1

Adható
max.
pont

Adott
pont

5
5
10

Adható
max.
pont

Adott
pont
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1b.1. Teljesítési minimum* (5 pont): legalább egy kötelező (A) vagy két
fakultatív (B- vagy C-típusú) tantárgy felelőse a pályázat beadásának
időpontjában, elektronikusan (kari honlap, tanszéki honlap) igazolva.
Adható további pontok: további egy tárgy felelőse 5 pont, érdemi részvétel két
tantárgy fejlesztésében 5 pont (további két tantárgy 5 pont).
1b.2. Teljesítési minimum* (5 pont): a pályázó legalább egy jegyzet vagy egy
tankönyv, vagy legalább egy 100 oldalas oktatási segédlet vagy digitális tananyag
szerkesztője, első vagy egyedüli vagy legalább 50%-ban szerzője.
Adható további pontok: további egy jegyzet vagy tankönyv, vagy egy oktatási
segédlet szerzője.
Speciális szempont: Szakfelelős 5 pont, szakirányfelelős 2 pont, tantárgyfelelős
kreditenként 0,5 pont, doktori iskolában tantárgyfelelős oktató 5 pont.
Tankönyv szerkesztése 5 pont.
Összesen (1b.1.+1b.2.)

5
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5

5
5
30

A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

I.

II.

Felsőoktatási tevékenység

100

Tudományos tevékenység (összesen adható pontok száma)

2a.1. Kiemelkedő tudományos, kutatói munkásság (a pályázat benyújtásáig
elért teljesítmény)

100
Adható
max.
pont

Nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudományos teljesítmény bemutatása.
Teljesítési minimum*(30 pont):
A pályázónak a fokozatszerzést követően Q1 és Q2 folyóiratokban legyen öt
megjelent közleménye, amelyek közül legalább kettőben első vagy utolsó (illetve
bizonyítottan levelező) szerző.
Hirsch-indexe MTMT alapján legalább 8 (agrár-közgazdasági határterületen 6).
Agrár-közgazdaság határterületen: egy Q1, Q2 minősítésű folyóiratban megjelent
cikk kiváltható egy, legfeljebb egy társszerzővel írt, magyar nyelven
megjelentetett szakkönyvvel, vagy három szakkönyvrészlettel.
Agrár-műszaki határterületen: egy Q1 vagy Q2 minősítésű folyóiratban megjelent
cikk kiváltható
- három idegen nyelvű cikkel, amelyeket olyan nemzetközi tanácsadó testülettel
rendelkező folyóiratokban közölnek, amelyek szerepelnek az MTA szakterületi
(IV. Agrártudományok Osztálya) folyóiratai között;
- egy megvalósult műszaki alkotással (szabadalom, know-how, gép, berendezés);
- egy idegen nyelven megjelentetett szakkönyvvel, vagy szakkönyvrészlettel.
A publikációs tevékenység hatásának értékelésénél a MAB az MTA doktora cím
elnyerésére benyújtott pályázatok habitusvizsgálatánál alkalmazott numerikus
tudományterületi mutatók közül a lineáris paraméterek legalább kétharmadának
teljesülését tekinti megfeleltnek.
A pályázat benyújtását legfeljebb tíz évvel megelőzően MTA doktora címet
szerzett pályázók esetében a kiemelkedő tudományos kutatói munkásságra
2

30

Adott
pont
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vonatkozó kritérium (2a1. pont) teljesítettnek tekintett és maximális (összesen 50)
ponttal értékelt.
Adható további pontok: a minimumkövetelményt meghaladó első vagy egyedüli
szerzős Q1 vagy Q2-es publikáció 8 pont, Q3 és Q4 cikk 1 pont.
Az MTA doktora cím elnyeréséhez szükséges hivatkozási szám elérése esetén 3
pont; 120%-os teljesülése esetén 4 pont.
Összesen (2a.1.)

20

50

A teljesítmény szöveges értékelése, tudománymetriai adatokkal vagy más elismerési/ hivatkozási
konkrétumokkal:

Adható
max.
pont

2a.2. Témavezetői részvétel doktori képzésben
Teljesítési minimum* (5 pont): legalább egy fokozatot szerzett és igazolt (a
doktori.hu oldalon megjelenő) PhD-hallgató témavezetője.
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.
Adható további pontok: további PhD-hallgatók és/vagy posztdoktorok irányítása
egyenként 5 pont.
2a.3. Fiatal oktatók tudományos munkájának vezetése
Teljesítési minimum* (5 pont): szakmai közvélemény által elismert
műhelyteremtő tevékenység folytatása (pl.: kutatócsoport vezetője és/vagy
alapítója 5 pont, doktori iskolában törzstag 5 pont, doktori program vezetője 5
pont).
2a.4. Teljesítési minimum* (5 pont): szakmai közéleti tevékenység folytatása (pl.:
egyetemi szakmai bizottság vezetője vagy tagja, egyetemen kívüli szakmai
testület tagja, egyetemi szenátus, kari tanács tagja, egyetemi szakmai bizottság
elnöke vagy tagja, más egyetem valamely bizottságának külső tagja, egyetemen
kívüli szakmai testület tagja).
Összesen (2a.2.+2a.3.+ 2a.4.)
A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

2b.1. Kutatásszervezési tapasztalat, eredményesség

5

15

5

5

30

Adható
max.
pont

Teljesítési minimum* (3 pont): a pályázat benyújtásának dátumáig elnyert
országos vagy nemzetközi kutatási/fejlesztési/innovációs pályázat témavezetése,
vagy legalább három érdemi részvétel ilyen pályázatok megvalósításában, vagy
három intézményi pályázat témavezetése.

3

Adható további pontok az alábbi speciális szempontok szerint: további hasonló
teljesítmény kutatási/fejlesztési/innovációs pályázatok esetén pályázatonként 2
pont, vagy benyújtott szabadalom (minimum 20%-os részvétel esetén) 1 pont,

7

3

Adott
pont

Adott
pont
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vagy megítélt szabadalommal (minimum 20%-os részvétel esetén) rendelkező,
vagy államilag elismert állat- vagy növényfajta nemesítője 5 pont.
Összesen (2b.1.)
A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

10

Adható
max.
pont

2b.2. Hazai és nemzetközi elismertség
Teljesítési minimum* (5 pont): hazai vagy nemzetközi tudományos szervezet
elnöke: 5 pont, elnökségi tag: 3 pont, konferenciaelnök: 3 pont, társelnök,
szekciószervező elnök, felkért plenáris előadó: 1–1pont.

Adott
pont

5

Adható további pontok az alábbi speciális szempontok szerint: nemzetközi Q1–
Q4 folyóiratnál szerkesztőbizottsági tagság 2 pont, szerkesztői tevékenység 5
pont. Szerkesztői megbízatás hazai tudományos folyóiratnál 2 pont. Jelentős
nemzetközi elismerés maximum 5 pont, hazai maximum 2 pont. Igazolt lektorálás
Q1–Q4 besorolású folyóiratoknál cikkenként 0,5 pont, hazai folyóiratnál
cikkenként 0,25 pont. Lektorálásért adható maximum 5 pont.
Meghívott kutatóként végzett tevékenység: legalább egy hónapos 3 pont, fél éves
5 pont.

5

Összesen (2b.2.)

10

A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

II.

Tudományos tevékenység

Adható maximum 200 pont

100
Mindösszesen adott pont (I.+II.):

A pályázó kinevezésének támogatásához szükséges minimális pontszám: 160
* Amennyiben a pályázó bármely pontban nem teljesítette a minimum feltételt (több feltétel esetén
azok bármelyikét), akkor az adott követelményre (pl. 1b.1.) 0 pontot kell adni (tehát ebben az esetben
többlet pont sem adható).
A pályázó elérte a minimális pontszámot

Támogatható

A pályázó nem érte el a minimális pontszámot

Nem támogatható

4

