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
Neveléstudományok tudományág
(Bölcsészettudományok tudományterület)
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.
Speciális szempont a teljesítési minimumhoz: Felsőoktatási tapasztalatként
előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció, továbbá heti két kontaktóra
számolható el nyári gyakorlat, hatodéves gyakorlat, illetve szakképzési tutoriális
tevékenység esetén, a résztvevő hallgatói létszámtól függetlenül, s az utóbbiból
legalább 100 órát a pályázat benyújtását megelőző öt évben kell teljesíteni.
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).
Speciális szempont: Díjazott TDK-, OTDK-előadás 2–2 pont, TDK-, OTDKtémavezetés 1–1 pont, közös referált publikáció a hallgatókkal (hazai 2 pont,
nemzetközi 4 pont).
Óralátogatások, -vezetések, és azok értékelése a tanárképzés gyakorlataiban:
dokumentált, rendszeres óralátogatás és visszajelzés a hallgatónak a tanításról,
valamint visszajelzés az iskoláktól és hallgatóktól. Tudományos
ismeretterjesztésben való részvétel. Mérlegelés alapján maximum 5 pont.
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 külföldi vendégtanári meghívást).
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5
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Speciális szempont a teljesítési minimumhoz: idegen nyelvű felsőoktatási
tapasztalatként elszámolható:
- legfeljebb 80 óra Erasmus, Ceepus (csak staff és idegen nyelvű oktatás esetén),
- külföldi Erasmus diákok oktatása,
- Co-tutelle,
- külföldi egyetemen meghívott előadó (1–1 előadás),
- külföldi egyetemen vendégoktató (1–1 félév).
Adható további pontok: további 80 kontaktóra oktatói tevékenység (5 pont),
részvétel oktatóként/előadóként idegen nyelvű pedagógus-továbbképzésben (egy
kurzus 2 pont).
Összesen (1a.3.)
A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

5
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Adható
max.
pont

1b. Oktatásfejlesztési tevékenység, eredményesség
1b.1. Teljesítési minimum* (10 pont): legalább egy kötelező (A) vagy két
fakultatív (B- vagy C-típusú) tantárgy felelőse a pályázat beadásának
időpontjában, amelyek elektronikusan igazolhatóak.
Speciális szempont az adható további pontokhoz: innovatív tematikák/új
módszerek bevezetése, új hazai és/vagy külföldi képzési program kidolgozása 5
pont.
Szakfelelős, szakirányfelelősi megbízatás 5 pont; vezetői tapasztalat
(tanszékvezető, intézetigazgató, doktori program vezetője, kari vezető, egyetemi
vezető) 5 pont.
1b.2. Teljesítési minimum* (5 pont): legalább egy jegyzet vagy egy tankönyv (a
felsőoktatás vagy a köznevelés számára), vagy egy feladatgyűjtemény, vagy egy
szoftver vagy egy taneszköz vagy legalább egy 100 oldalas oktatási segédlet vagy
digitális tananyag első vagy egyedüli szerzője.
Adható további pontok: további egy jegyzet vagy tankönyv, vagy oktatási
segédlet.
Speciális szempont: tanulmányi versenyek és érettségi vizsgák feladatírási és
lebonyolítási munkálataiban való részvétel, országos szakmai versenyek
(OSZTV, OKTV) feladatírási tevékenysége: mérlegelés alapján legfeljebb 5 pont.
Összesen (1b.1.+1b.2.)
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A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

I.

Felsőoktatási tevékenység
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2
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II.

Tudományos tevékenység (összesen adható pontok száma)

100

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

Adható
max.
pont

Nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudományos teljesítmény bemutatása.
Teljesítési minimum* (25 pont): legalább két idegen nyelvű Q1-es vagy Q2-es
cikk (egyedüli, első, utolsó, vagy levelező), vagy legalább két idegen nyelvű,
elismert nemzetközi kiadó által kiadott, lektorált tanulmánykötetben megjelent
könyvfejezet, vagy egy elismert nemzetközi kiadó által kiadott monográfia
szerzője legyen. Elismert nemzetközi kiadó: olyan külföldi vagy hazai kiadó,
amely rendelkezik Q1/Q2-es besorolású, vagy az MTA tudományos bizottságai
által elfogadott, lektorált nemzetközi folyóirattal, vagy a területen magas
idézettséggel bíró lektorált szakkiadványokkal/szakkönyv sorozatokkal. Olyan
területen, ahol nem releváns a Q1/Q2-es folyóirat-besorolás: a tudományág
vezető, az MTA tudományos bizottságai által elfogadott, az MTA Doktori Tanács
honlapján megtalálható, lektorált nemzetközi folyóirataiban megjelent
publikációkat is figyelembe lehet venni. A pályázónak rendelkeznie kell legalább
egy egyszerzős lektorált monográfiával, amely nem egyezik meg a PhDdisszertációval (ez lehet azonos a tudományterületi közös szempontoknál említett
monográfiával).

25

Adott
pont

Lektorált tanulmány: olyan tanulmányok sorolhatók ebbe a kategóriába, amelyek
kb. 8 oldal (kb. 20.000 leütés) terjedelműek, az MTMT-ben tudományos
besorolásúak, jegyzeteket és szakirodalmi utalásokat tartalmaznak, és az MTMTösszefoglaló táblázatban nem a „konferenciaközlemény” vagy a „további
tudományos művek” soron szerepelnek. Szerkesztői előszó, esszé, könyv- vagy
folyóiratcikk ismertetés nem tartozhat ide.
Speciális szempont a teljesítési minimumhoz: a pályázó legalább 48 lektorált
tanulmány szerzője; ebből legalább tíz olyan idegen nyelvű lektorált tanulmány
szerzője, amely lektorált kötetben vagy folyóiratban jelent meg. Ezek közül
legalább négynek külföldi kiadónál kell megjelennie, továbbá legalább 125, az
MTMT-adatbázisban nyilvántartott, független hivatkozás a pályázó tudományos
műveire.
Adható további pontok:
további Q1, Q2 tanulmány 2 pont, monográfia 4 pont (maximum 8 pont)
további 4 lektorált tanulmány 2 pont (maximum 6 pont)
további idegennyelvű tanulmány 1 pont (maximum 5 pont)
további 10 idézettség 2 pont (maximum 6 pont)

25

A pályázat benyújtását legfeljebb 10 évvel megelőzően MTA doktora címet
szerzett pályázók esetében a kiemelkedő tudományos, kutatói munkásságra
vonatkozó kritériumokat (az értékelőlap 2a.1. pontja) teljesítettnek kell tekinteni
és maximális (25+25) ponttal kell értékelni.
Összesen (2a.1.)

50

A teljesítmény szöveges értékelése, tudománymetriai adatokkal vagy más elismerési/ hivatkozási
konkrétumokkal:
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2a.2. Fiatal oktatók tudományos munkájának vezetése, 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. Teljesítési minimum* (5 pont): szakmai közvélemény által elismert
műhelyteremtő tevékenység folytatása (pl.: kutatócsoport vezetője és/vagy
alapítója).
Speciális szempont a teljesítési minimumhoz: szakkollégiumi műhelyteremtés 2
pont, Mestertanár aranyérem 4 pont.
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:

Adható
max.
pont
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5

5
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Adható
max.
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2b.1. Kutatásszervezési tapasztalat, eredményesség
Teljesítési minimum* (5 pont): a pályázat benyújtásának dátumáig legalább egy
elnyert országos vagy nemzetközi kutatási/fejlesztési/innovációs pályázat
témavezetése, vagy legalább három érdemi részvétel ilyen pályázatok
megvalósításában, vagy három intézményi pályázat témavezetése.
Adható további pontok: további hasonló teljesítmény (pl. egyéb kutatási vagy
rangos művészeti projekt vezetése) arányosan több pont.
Speciális szempont: szaktudományos ismeretek tanítását, ill. elsajátítását vizsgáló
kísérletek, osztálytermi kutatások vezetője, vagy közreműködő kutatója;
innovációs, közoktatási vagy felsőoktatási projekt(ek) résztvevője.
Összesen (2b.1.)

Adott
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Adott
pont
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A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

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

5

Adható további pontok: hazai és külföldi workshopok, továbbképzések
szervezése/vezetése (trainer training): mérlegelés alapján maximum 5 pont.
Művészeti alkotások, tudományos kiállítás rendezése és katalógus készítése:
mérlegelés alapján maximum 2 pont.
Rangos – hazai vagy külföldi – nemzetközi konferencia szervezése: hazai 1 pont,
nemzetközi 2 pont.
Egyéb tevékenység: pl. nemzetközi tudományos folyóiratnál szerkesztőbizottsági
elnök, főszerkesztő, tag, bíráló; részvétel a szakmai-tudományos közéletben;
részvétel hazai és nemzetközi pályázatok bírálatában és szakértői feladatokban
(pl. nemzetközi külső tanácsadó testület tagjaként): mérlegelés alapján maximum
3 pont.
Választott rangos tisztségek, szakmai díjak, elismerések, szakmai előadás, díj
nemzetközi szakmai fórumokon: mérlegelés alapján 1–5 pont, hazai elismertségre
legfeljebb 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 minimumfeltételt (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 nem érte el a minimális pontszámot.

Nem támogatható
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