A MAB Testületének 2020/7/IX/1/1. számú határozata
(A MAB Testületének 2020/6/IV/2. számú határozatával elfogadott útmutatóhoz tartozó értékelő lap)

EGYETEMI TANÁRI PÁLY ÁZAT – ÉRTÉKELŐ LAP
Gazdálkodás- és szervezéstudományok, Közgazdaságtudományok, Regionális tudományok
tudományágakra
Társadalomtudományok tudományterület – Gazdaságtudomány
MAB-kód: E……

Pályázó neve, intézménye

Értékelési szempontok
I.

Felsőoktatási tevékenység (összesen adható pontok száma)

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 pontok oktatási tevékenységre: 1000 kontaktóra 20 pont, 1200
kontaktóra 30 pont, 1400 kontaktóra 40 pont, 1600 kontaktóra 50 pont.
Az oktatási teljesítménynél (1a.1.) a minimális elvárás, azaz 800 kontaktóra teljesítése (ebből 100 óra előadás), esetén 10 pontot kap a pályázó.
1600 kontaktóra teljesítése (ebből 200 óra előadás) esetében maximálisan
50 pont adható. A kettő 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 3,50-et.
1a.2. Hallgatók tanulmányi, tudományos munkájának vezetése
Teljesítési minimum* (5 pont): legalább tíz esetben diplomamunka, szakdolgozat vezetője, TDK-dolgozat konzulense (társkonzulens 0,5).
Adható további pontok: további tíz diplomamunka és/vagy szakdolgozat
vezetői, konzulensi szerep.
Összesen (1a.1.+1a.2.)
A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

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

1b. Oktatásfejlesztési tevékenység, eredményesség
1b.1.Teljesítési minimum* (10 pont): a pályázó legalább egy kötelező
(A) vagy két fakultatív (B- vagy C-típusú) tantárgy felelőse a pályázat
benyújtásának időpontjában, amelyek elektronikusan (kari honlap, tanszéki honlap) igazolhatóak.
Adható további pontok: további két tárgy felelőse 5–5 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.
Speciális szempont: tanszék vagy intézet, vagy kar, vagy egyetem irányításában való részvétel (vezető vagy helyettes). A vezetői és/vagy helyettesi tevékenység alatti legfontosabb elért eredmények nevesítése. Az adott
vezetői megbízás alatti érdemi oktatásfejlesztési tevékenység esetén adható 5 pont.
Összesen (1b.1+1b.2.)
A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:
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Felsőoktatási tevékenység

II.

Tudományos tevékenység (összesen adható pontok száma)
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2a.1. Kiemelkedő tudományos, kutatói munkásság (a pályázat benyújtásáig elért teljesítmény)
Teljesítési minimum* (10 pont): nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudományos teljesítmény: legalább két idegen nyelvű Q1-es vagy Q2-es
cikk (ebből legalább egynek egyedüli vagy első szerzője). A két szakterületi Q1/Q2 cikk közül az egyik kiváltható rangos nemzetközi kiadónál
megjelent idegen nyelvű könyvvel vagy könyvrészlettel.
A rangos nemzetközi kiadók listája jelen értékelő lap melléklete.
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.
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Automatikusan szakterületi cikknek minősülnek a Scimago következő
Subject area folyóiratlistái: Business, Management and Accounting, Decision Sciences, Economics, Econometrics and Finance, Social Sciences.
A pályázó kérheti más Subject area alá tartozó közlemény beszámítását
is, ha az a pályázatban megnevezett tudományág, az intézmény által kiírt
álláspályázat tartalma és a pályázó kutatási szakmai profilja szempontjából releváns.
Könyvnek tekinthető az a legalább 112 oldal terjedelmű mű, amelynek a
pályázó kizárólagos szerzője; az önálló könyvrésznek el kell érni a 112
oldal terjedelmet.
A pályázónak legyen az MTMT-adatbázis alapján a Hirsch-indexe legalább 6, vagy legalább 15 független Scopus hivatkozása.
Adható pontok: a tudományos teljesítmény (2a.1.) értékelése az MTA
doktora szakterületi követelményrendszerének és/vagy további, legfeljebb háromszerzős Q1/Q2 cikkek alapján történik. A szakterületi kategóriában a minimális kétharmados elvárás esetén kap 10 pontot a pályázó
(az elérhető pontszám 20%-át), és 100% esetében 50 pont a maximális
érték. A kettő között a pontszám arányosan változik, de mindig egész
pontszámra kerekítve. (1 % növekedés 0,83 pontszámemelkedést eredményez). Minden további (legfeljebb háromszerzős) Q1-Q2-es cikk 8-8
pont.

40

A pályázat benyújtását legfeljebb 10 évvel megelőzően MTA doktora címet szerzett pályázók esetében a kiemelkedő tudományos, kutatói munkásságra vonatkozó kritériumokat (értékelőlap 2a.1. pontja) teljesítettnek
kell tekinteni és maximális (10+40) ponttal kell értékelni.
Összesen (2a.1.)
50
A teljesítmény szöveges értékelése, tudománymetriai adatokkal vagy más elismerési/ hivatkozási konkrétumokkal:

2a.2. Fiatal oktatók tudományos munkájának vezetése, témavezetői
részvétel doktori képzésben
Teljesítési minimum* (5 pont): legalább egy fokozatot szerzett és igazolt
(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.
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2a.3. Teljesítési minimum* (5 pont): szakmai közvélemény által elismert
műhelyteremtő tevékenység folytatása (pl.: kutatócsoport vezetője
és/vagy alapítója).
2a.4. Teljesítési minimum* (5 pont): szakmai közéleti tevékenység (pl.:
egyetemi szakmai bizottság vezetője vagy tagja, más egyetem valamely
bizottságának külső tagja, egyetemen kívüli szakmai testület tagja, egyetemi szenátus, kari tanács tagja, egyetemi szakmai bizottság elnöke vagy
tagja).
Összesen (2a.2.+2a.3.+ 2a.4.)
A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:
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2b.1. Kutatásszervezési tapasztalat, eredményesség
Teljesítési minimum* (5 pont): pályázat benyújtásának dátumáig legalább egy elnyert országos vagy nemzetközi kutatási/fejlesztési/innovációs pályázat, vagy ahhoz hasonló országos/nemzetközi pályázat témavezetése (5 pont), vagy legalább három érdemi részvétel ilyen pályázatok
megvalósításában (5 pont), vagy három intézményi pályázat témavezetése (5 pont).
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Adható további pontok: tanszék, intézet, kar vagy egyetem irányításában
való részvétel (vezető vagy helyettes). A vezetői és/vagy helyettesi tevékenység alatti legfontosabb elért eredmények nevesítése.
Az adott vezető tevékenység alatti érdemi kutatási eredmény vagy publikáció, vagy műhelyteremtés esetén adható 5 pont.
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2b.2. Hazai és nemzetközi elismertség
Teljesítési minimum* (6 pont): hazai vagy nemzetközi tudományos szervezet elnöke: 5 pont, elnökségi tag: 3 pont, konferenciaelnök: 3 pont, társelnök, szekciószervező elnök, felkért plenáris előadó: 1–1 pont.
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Adható további pontok a felsorolt tisztségekre:
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A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:
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II.

Tudományos tevékenység

100

Adható maximum 200
Mindösszesen adott pont (I.+II.):
pont
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
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Melléklet: Rangos nemzetközi kiadók listája
1) Addison-Wesley
2) Akadémiai Kiadó
3) Allen and Unwin
4) Ashgate/Avebury
5) Aspen
6) Basic Books, Inc.
7) Berg, Oxford
8) Blackwell
9) Bloomsbury
10) Brill
11) Bruylant
12) California University Press
13) Cambridge University
Press
14) Cameron May
15) Clarendon Press
16) Columbia University Press
17) Cornell University Press
18) Curzon Press
19) Duke University Press
20) Earthscan
21) Edward Elgar
22) Elsevier Science
23) Frank Cass
24) Garrisberg MacMillan
25) Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
26) Harper & Row Publishers,
Inc./Ballinger Publishing
Co.
27) Hart
28) Harvard University Press
29) Harwood Academic Publishers
30) Heinemann
31) IWA publishers
32) James Currey
33) John Wiley
34) John’s Hopkins Univ.
Press
35) Jossey-Bass
36) Karthala
37) Kegan Paul International
38) Kluwer Academic Publishers
39) Lawrence Erlbaum
40) Lit Verlag
41) Longman
42) Lynn Rienner

43) M.E.Sharpe Inc.
44) Macmillan/Palgrave Press
45) Marcial Pons
46) McGraw-Hill
47) Methuen
48) MIT Press Cambridge
Mass
49) Oxford University Press
50) Palgrave McMillan
51) Pearson
52) Pennsylvania University
Press
53) Pergamon Press
54) Permanent Black/Orient
Longman
55) Pluto Press, London
56) Polity Press
57) Praeger
58) Princeton University Press
59) Random House Inc, NY
60) Routledge Cavendish
61) Routledge Curzon
62) Rowman and Littlefield
Publishers
63) Rutgers
64) Sage Publications
65) Scholar’s Press
66) Simon & Schuster
67) Springer
68) St. Martin Press
69) Stanford University Press
70) State University of New
York Press
71) Suhrkamp Verlag
72) Swets Blackwell
73) Taylor & Francis
74) Texas University Press
75) Thompson Learning
76) Thomson – Sweet & Maxwell
77) University of Chicago
Press
78) University of Pennsylvania
Press
79) Verso
80) Westview Press
81) Wiley
82) Yale University Press
83) Zed Books
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