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 PÁLYÁZAT – ÉRTÉKELŐ LAP
Természettudományok tudományterületre
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
200 kontaktóra előadás tartása a pályázatban megjelölt tudományághoz kapcsolódó
tárgyakból bármely felsőoktatási intézményben, melyet közvetlen munkahelyi
vezető által igazoltatni szükséges. Mellékelni kell az elvégzett oktatói munka
hallgatói véleményezését.
Adható pontok oktatási tevékenységre: 250 kontaktóra előadás 10 pont, 300
kontaktóra előadás 20 pont, 350 kontaktóra előadás 30 pont, 400 kontaktóra előadás
40. A felsőoktatási teljesítménynél a minimális elvárás, azaz legalább 200
kontaktóra előadás teljesítése esetén 10 pontot kap a pályázó, 400 kontaktóra előadás
teljesítése esetében maximálisan 50 pont adható. A kettő között a pontszám
arányosan változik, de mindig egész pontszámra kerekítve.
Kiemelt jelentőségű előadások (BSc és MSc képzések kötelező alaptantárgyai),
neves külföldi egyetemeken tartott nagyelőadások esetében, valamint a hallgatói
értékelések alapján maximálisan 10 többletpont adható.

Adott
pont

10

40

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): diplomamunka, szakdolgozat vezetője, díjazott
TDK-dolgozat konzulense 1-1 pont (társtémavezető vagy társkonzulens 0,5 pont).
Csak a lezárt cselekmények vehetők figyelembe.
Speciális szempont: TDK-, OTDK-előadás, közös referált hazai vagy nemzetközi
publikáció a hallgatókkal. TDK-dolgozat konzulensi feladatoknál csak díjazott
TDK-, OTDK munkák konzulensi vezetése számítható be.
Összesen (1a.1.+1a.2)
A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

5

5
60

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

1

5
10

Adott
pont
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A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

Adható
max.
pont

1b. Oktatásfejlesztési tevékenység, eredményesség
1b.1. Teljesítési minimum* (5 pont): legalább egy kötelező (A) vagy fakultatív (Bvagy C-típusú) tantárgy felelőse a pályázat benyújtásának időpontjában, amelyek
elektronikusan (kari honlap, tanszéki honlap) igazolhatóak.
Adható további pontok: további egy tárgy felelőse 5 pont, érdemi részvétel további
tantárgyak fejlesztésében (tantárgyanként 2 pont).
1b.2. Teljesítési minimum* (5 pont): 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. Elfogadható teljesítésként a fenti
dokumentumokban önálló fejezet írása a megfelelő terjedelemben.
Speciális szempont: innovatív tematikák/új módszerek bevezetése 5 pont, új hazai
és/vagy külföldi képzési program kidolgozása 5 pont.
Szakfelelős, szakirányfelelősi megbízatás 5–5 pont; vezetői tapasztalat 5 pont
(tanszékvezető, intézetigazgató, kari és egyetemi vezető, kari, egyetemi
bizottságok elnöke).
Összesen (1b.1.+1b.2.)

Adott
pont

5
10

5

10

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* (10 pont): legalább két idegen nyelvű, szakterületi
szempontból releváns területen megjelent Q1-es vagy Q2-es cikk szerzője, vagy
az MTA tudományterületi nemzetközi folyóiratjegyzéke A, illetve B
kategóriájába tartozó cikk szerzője legyen. E paramétereket az MTMTadatbázisát figyelembevéve kell teljesíteni és értékelni.
A publikációs tevékenység hatásának értékelésénél az MTA doktora cím
elnyerésére benyújtott pályázatok habitusvizsgálatánál alkalmazott numerikus
tudományterületi mutatók közül a lineáris paraméterek kétharmadának teljesülése
tekintendő megfeleltnek.
Speciális szempont: Matematika tudományágban a publikációs és hivatkozási
teljesítményt az adott kutatási területtől függően kell figyelembe venni.
Adható pontok: 125% 20 pont; 150% 30 pont; 175% 40 pont; 200% 50 pont.
A tudományos teljesítmény (2a.1.) értékelése az MTA doktora szakterületi
követelményrendszerének alapján történik. A szakterületi kategóriában a
minimális elvárás kétharmada esetén kap 10 pontot a pályázó (az elérhető
pontszám kerekített 25%-át), és 200% esetében 50 pont a maximális érték. A kettő
között a pontszám arányosan változik, de mindig egész pontszámra kerekítve.
2

10

40

Adott
pont
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Ha a pályázó MTA Lendület csoport vezetője vagy ERC vagy ERC Starting Grant
nyertese, a kutatói munkásság (2a.1. pont) legalább 30 pontra értékelendő.
A pályázat benyújtását legfeljebb 10 évvel megelőzően MTA doktora címet
szerzett pályázó, valamint ERC Consolidator/Advanced Grant vagy NKFIH
Élvonal Kutatói Kiválósági Program nyertese esetében a kiemelkedő tudományos,
kutatói munkásságra vonatkozó kritériumokat (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 Adható
max.
doktori képzésben
pont
Teljesítési minimum* (5 pont): legalább egy fokozatot szerzett, és igazolt (a
doktori.hu oldalon megjelenő) PhD-hallgató témavezetője. A PhD-fokozatot
szerzett hallgató témavezetése történhet külföldi intézményben is.
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: legalább egy kutatócsoport vezető szerep,
vagy legalább három, érdemi résztvevői szerep, illetve egyéni kutatói ösztöndíj. A
pályázó munkájához közvetlenül kötődő (pl. feladatként előirt) kutatói részvétel
nem számítható be.
2a.4. Teljesítési minimum* (5 pont): szakmai közéleti tevékenység (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).
Összesen (2a.2.+2a.3.+2a.4.)
A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

2b.1. Kutatásszervezési tapasztalat, eredményesség
Teljesítési minimum* (5 pont): a pályázat benyújtásának dátumáig legalább egy
országos vagy nemzetközi kutatási/fejlesztési/innovációs pályázat elnyerése vezető
kutatóként és az elnyert pályázatban foglaltakat megvalósító kutatócsoport
működtetése.
Adható további pontok: további országos vagy nemzetközi pályázat témavezetése
5 pont, intézményi pályázat témavezetése 2 pont.
Összesen (2b.1.)
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Adott
pont

5
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5

5
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Adható
max.
pont
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Adott
pont
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A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

Adható
max.
pont

2b.2. Hazai és nemzetközi elismertség
Teljesítési minimum* (5 pont): nemzetközi konferencián plenáris előadó 3 pont,
meghívott előadó 2 pont, szóbeli előadó 1 pont
Speciális szempont: hazai vagy nemzetközi tudományos szervezet vezetője 5 pont,
elnökségi tag 3 pont, konferenciaelnök 3 pont, társelnök, szekciószervező elnök,
konferencia tudományos szervezőbizottságában tagság 1–1 pont.
Rangos – hazai vagy külföldi – nemzetközi konferencia, szeminárium, szakmai
műhely szervezése.
Összesen (2b.2.)

Adott
pont

5

5

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

