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EGYETEMI TANÁRI PÁLYÁZAT– ÉRTÉKELŐ LAP 

Művészetek tudományterületre 

MAB-kód: E …… Pályázó neve, intézménye 

Értékelési szempontok 

I. Felsőoktatási tevékenység (összesen adható pontok száma) 100 

1a.1. Oktatási tapasztalat 
Adható

max. 

pont 

Adott 

pont 

Teljesítési minimum* (10 pont): a pályázat benyújtását megelőző tíz évben 

legalább 400 kontaktóra közvetlen munkahelyi vezető által igazolt oktatói 

tevékenység bármely felsőoktatási intézményben. Mellékelni kell az elvégzett 

oktatói munka hallgatói véleményezését legalább az elmúlt 5 évre vonatkozóan. 

Hallgatói vélemény hiányában a munkahelyi vezető értékelése elfogadható. 

 
1Külföldi pályázó esetében: a kontaktórák munkahelyi vezető általi igazolása 

helyett elfogadható az adott országban alkalmazott egyéb igazolási mód is (pl. 

a dékáni hivatal igazolása), vagy a kontaktóra-számot adó kurzusok tételes 

felsorolása a kurzus címe, az intézmény/kar/szak, az oktatás szintje (alap-,  

mester-, doktori képzés), valamint a dátum feltüntetésével). 

Az elvégzett oktatói munka hallgatói véleményezése vonatkozásában az adott 

országban alkalmazott eljárások alapján megadott információkat kell 

figyelembe venni. 
 

10  

Adható pontok oktatási tevékenységre: 600 kontaktóra 20 pont; 800 kontaktóra 30 

pont; 1000 kontaktóra 40 pont; 1200 kontaktóra 50 pont. 

Az oktatási teljesítménynél (1a.1.) a minimális elvárás, azaz 400 kontaktóra 

teljesítése esetén 10 pontot kap a pályázó. 1200 kontaktóra teljesítése 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. Hallgatói vélemény hiányában a munkahelyi vezető értékelése 

elfogadható. 

40  

1a.2. Hallgatók tanulmányi, tudományos/művészeti munkájának vezetése 

Teljesítési minimum* (5 pont): legalább tíz esetben diplomamunka és/vagy 

szakdolgozat vezetője, TMDK-dolgozat konzulense. 

 

Külföldi pályázó esetén: hallgatókkal végzett tehetséggondozó tevékenység 

 
 

5  

Adható további pontok: legalább további tíz konzulensi szerep. 10  

Összesen (1a.1.+1a.2.) 65  

 
1 Külföldi pályázó: a) nem magyar állampolgár pályázó és b) tartósan (öt évet meghaladó ideig) külföldön dolgozó 

magyar állampolgár pályázó. 
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A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal: 

 

 

 

 

1a.3. Magas szintű nemzetközi oktatási szerep külföldön vagy itthon, de 

külföldi hallgatókkal. 

Adható 

max. 

pont 

Adott 

pont 

Teljesítési minimum* (5 pont): a pályázat benyújtásának időpontjáig legalább 80 

kontaktóra magas szintű nemzetközi oktatói tevékenység külföldön vagy itthon 

(de külföldi hallgatókkal), közvetlen munkahelyi vezető által igazolva, vagy 

legalább öt alkalommal nemzetközi egyetemen történő oktatás, mesterkurzus, 

előadás tartása. 

 

Külföldi pályázó esetében: nem angol anyanyelvű pályázóknál az „idegen 

nyelvű” szempont helyettesíthető a nemzetközi tudományos kommunikáció 

szempontjából releváns (a pályázónak idegen) nyelvvel. Angol anyanyelvű 

pályázó esetében – mivel ma a nemzetközi tudományos kommunikáció 

világnyelve az angol - másik nyelven nem követelmény előadás, gyakorlat, 

szeminárium tartása. „Külföldi” egyetemen végzett meghívott előadói vagy 

vendégoktatói tevékenységként a pályázó országán kívül végzett tevékenység 

fogadható el, de a 80 óra nem minimumkövetelmény. 
 

5  

Adható további pontok: további 50 kontaktóra oktatási tevékenység, vagy további 

három alkalom külföldi egyetemen. 
10  

Összesen (1a.3.) 15  

A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal: 

 

 

 

 

1b. Oktatásfejlesztési tevékenység, eredményesség 
Adható 

max. 

pont 

Adott 

pont 

Teljesítési minimum (10 pont): érdemi részvétel legalább két tantárgy 

fejlesztésében 5 pont, és legalább egy tantárgy felelőse a pályázat benyújtásának 

időpontjában 5 pont. 

 

Külföldi pályázó esetében: kurzus vezetése vagy egyéb oktatással kapcsolatos 

irányítási feladat ellátása). 
 

10  

Adható további pontok: további egy tárgy felelőse 5 pont, érdemi részvétel további 

két tantárgy fejlesztésében 5 pont. 
10  

Összesen (1b.) 20  

A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal: 

 

 

 

 



   
                                                                            A MAB Testületének 2022/7/V/3/2/7. számú határozata  

(A MAB Testületének 2022/7/V/3/1. számú határozatával  

elfogadott útmutatóhoz tartozó értékelő lap) 

Kérjük a sárga háttérrel jelölt mezők kitöltését. 

3 
 

I. Felsőoktatási tevékenység 100  

 

II. Tudományos/Művészeti tevékenység (összesen adható pontok 

száma) 
100 

2a.1. Kiemelkedő művészeti/alkotói munkásság (a pályázat benyújtásáig elért 

teljesítmény) 

Adható 

max. 

pont 

Adott 

pont 

Nemzetközileg elismert, kiemelkedő művészi munkásság bemutatása. 

Teljesítési minimum* (10 pont): legalább két művészeti alkotás esetén (film, 

koreográfia, kiállítás, CD, művészeti album, kurátori tevékenység) a nemzetközi 

elismertséget bizonyító szakmai portfólió (angolul is) bemutatása szükséges. A 

portfólió illusztratív eszközökkel kiegészítve mutassa be a művészi életutat. 

10  

Adható további pontok: további alkotások, nemzetközi megjelenések (film, 

koreográfia, kiállítás, CD, művészeti album, kurátori tevékenység), könyv, 

publikáció 5–5 pont. 

40  

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 

Adható 

max. 

pont 

Adott 

pont 

Teljesítési minimum* (3 pont): legalább egy fokozatot szerzett PhD/DLA 

hallgató és legalább egy irányított PhD/DLA-hallgató, vagy más tehetséges fiatal 

dokumentált irányítása. Ha a pályázó olyan munkahelyen dolgozik, ahol nem 

folyik, vagy kevesebb, mint hat éve folyik PhD/DLA-képzés, akkor a 

tudományos/művészeti utánpótlás nevelését meg kell vizsgálni, de számszerű 

követelményt az eredményes PhD/DLA-értekezéssel zárult témavezetés 

tekintetében nem kell teljesíteni. 

PhD/DLA hallgató témavezetésnek minősül – a doktori iskola által nyilvántartott 

– jelenlegi doktorandusza(i), doktorjelöltje(i), aki(k) az abszolutórium és 

fokozatszerzés várható évének feltüntetésével, név szerint szerepel(nek) az 

Országos Doktori Tanács adatbázisában (külföldön végzett hallgató esetén a 

külföldi egyetem igazolásán). 

3  

2a.3. Teljesítési minimum* (3 pont): szakmai közvélemény által elismert 

műhelyteremtő tevékenység folytatása (pl.: kutatócsoport vagy szakkollégium 

vezetője és/vagy alapítója). 

 

Külföldi pályázó esetében: a szakkollégiumi műhelyteremtés helyettesíthető 

egyéb hallgatói tehetséggondozó tevékenységgel, azonban nem egyezhet meg 

az oktatási tevékenységhez kapcsolódó, 1a.2. pontban pl. a TMDK helyett 

érvényesített tevékenységgel). 
 

3  
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2a.4. Teljesítési minimum* (4 pont): szakmai közéleti tevékenység (pl.: egyetemi 

szakmai bizottság vezetője vagy tagja, más egyetem valamely bizottságának külső 

tagja, egyetemen kívüli országos szakmai testület tagja, egyetemi szenátus, kari 

tanács tagja, egyetemi szakmai bizottság elnöke vagy tagja, 1-1 pont, maximum 4 

pont. 

4  

Összesen (2a.2.+2a3.+2a.4.) 10  

A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal: 

 

 

 

 

2b.1. Művészeti szervezési tapasztalat, eredményesség 
Adható 

max. 

pont 

Adott 

pont 

Teljesítési minimum* (5 pont): rangos (itthon vagy külföldön tartott) művészeti 

szervezetben, művészeti fesztiválon vagy más rendezvényen betöltött funkció 

(elnök, elnökségi tag, főszervező, rendező, kurátor). 

5  

Adható további pontok: további hasonló teljesítmény arányosan több pont. 5  

Összesen (2b.1.) 10  

A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal: 

 

 

 

 

2b.2. Hazai és nemzetközi elismertség 
Adható 

max. 

pont 

Adott 

pont 

Teljesítési minimum* (5 pont): felkért előadó (1–1 pont), alkotómunkáról szóló 

hazai és külföldi méltatások (1–1 pont), zsűrizés országos rendezvényen (1–1 

pont), nemzetközi versenyen, rendezvényen (2–2 pont), nemzetközi 

koprodukcióban való részvétel (5 pont). 

5  

Adható további pontok a felsorolt tisztségekre: 25  

Összesen (2b.2.) 30  

A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal: 

 

 

 

 

II. Tudományos/művészeti tevékenység 100  

 

Adható maximum 200 pont Mindösszesen adott pont (I.+II.):  
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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).                         

(aláhúzandó:) 

A pályázó elérte a minimális pontszámot   Támogatható 

A pályázó nem érte el a minimális pontszámot Nem támogatható 

 


