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
Sporttudományok tudományágra
(Orvos- és egészségtudományok 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* (20 pont): a jelölt a pályázatot megelőzően legalább tíz év,
közvetlen munkahelyi vezető által igazolt felsőoktatási gyakorlattal (elméleti és
gyakorlati képzés) rendelkezik. Mellékelni kell az elvégzett oktatói munka
hallgatói véleményezését.
1a.2. Hallgatók tanulmányi, tudományos munkájának vezetése
Teljesítési minimum* (20 pont): a pályázó sportszakemberi tevékenységet
folytat, diplomamunka és szakdolgozat témavezetője, TDK-dolgozat konzulense.
OTDK-n díjazott témavezetés, Mestertanár cím, hallgatói elégedettségi adatok
bemutatásával.
Adható további pontok: oktatói eredményesség szakmai elismerése, tanórán kívüli
foglalkozások, tehetséggondozás; szakkollégiumi műhelyteremtés.
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): legalább egy szemeszter (előadás, szeminárium)
vagy három szaktanfolyam tartása idegen nyelven, közvetlen munkahelyi vezető
által igazolva.
Adható további pontok: külföldi vendégtanári, sportszakemberi meghívás.
Összesen (1a.3.)

Adott
pont
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Adható
max.
pont

Adott
pont

5
5
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A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

Adható
max.
pont

1b. Oktatásfejlesztési tevékenység, eredményesség
Teljesítési minimum* (20 pont): érdemi részvétel két tananyag fejlesztésében
(oktatási segédanyag, országosan vagy nemzetközileg használt tankönyv,
könyvfejezet, digitális tananyag).
Adható további pontok: egy szak- vagy szakirány felelőse (10 pont); innovatív
tematikák, új módszerek bevezetése, új képzési program, tantárgy(ak) kidolgozása
(10 pont).
Összesen (1b.)
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40

Adott
pont

A MAB Testületének 2020/6/IV/3. számú határozata
(A MAB Testületének 2020/6/IV/2. számú határozatával elfogadott útmutatóhoz tartozó értékelő lap)
A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

I.

Felsőoktatási tevékenység

II.

Tudományos tevékenység (összesen adható pontok száma)

100

2a.1. Kiemelkedő tudományos, kutatói munkásság (a pályázat benyújtásáig
elért teljesítmény)
Teljesítési minimum* (30 pont): magyar és idegen nyelvű rendszeres
szakpublikációs tevékenység (könyv, cikk, bevezetett szabadalom, innovációs
eredmény a sporttudományok területén).
A sporttudományok természettudományi vonatkozásaihoz kötődő munkásság
esetében: az idézettség legalább 66, valamint legalább tíz első vagy utolsó szerzős,
illetve levelezős szerzős, elismert folyóiratban megjelent lektorált közlemény,
melyből kettő külföldi folyóiratban jelent meg.
A sporttudományok társadalomtudománnyal kapcsolatos területén kifejtett
munkásság esetében legalább egy monográfia vagy legalább tíz első szerzős hazai
és nemzetközi folyóiratban megjelent folyóiratcikk, amelyek közül legalább kettő
külföldi folyóiratban jelent meg, továbbá az idézettség legalább 25.
Adható további pontok: a teljesítési minimum feletti publikációs, innovációs
tevékenység
Összesen (2a.1.)
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Adható
max.
pont
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A teljesítmény szöveges értékelése, tudománymetriai adatokkal vagy más elismerési/hivatkozási
konkrétumokkal:

2a.2. Fiatal oktatók tudományos munkájának vezetése, témavezetői részvétel
doktori képzésben
Teljesítési minimum* (20 pont): eredményes témavezetés (PhDfokozatszerzéssel zárult, témavezető vagy egyetemi doktori tanács által igazolt
konzulens; OTDK), válogatott sportolók, olimpikonok nevelése.
Adható további pontok: Közös publikációk fiatal oktatókkal és/vagy
doktoranduszokkal.
2a.3. 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.)
A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:
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Adható
max.
pont

2b.1. Kutatásszervezési tapasztalat, eredményesség
Teljesítési minimum* (5 pont): elnyert országos kutatási/fejlesztési/innovációs
pályázat témavezetése vagy legalább háromban érdemi részvétel.

5

Adható további pontok: további sikeresen zárult kutatási pályázatok

5

Összesen (2b.1.)

Adott
pont

10

A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

Adható
max.
pont

2b.2. Hazai és nemzetközi elismertség
Teljesítési minimum* (5 pont): felkérések nemzetközi konferencia tisztségekre,
plenáris előadásokra; választott rangos tisztségek; nemzetközi tudományos
folyóiratnál szerkesztőbizottsági tagság; díjak nemzetközi versenyeken;
elismerések, szakmai díjak.

5

Adható további pontok: rangos hazai/külföldi nemzetközi konferencia szervezése,
nemzetközi versenyek rendezése, részvétel szakmai tudományos közéletben.
Díjak nemzetközi versenyeken; elismerések, szakmai díjak.

5

Összesen (2b.2.)

10

Adott
pont

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

3

