
 
 

Az egyetemi tanári pályázat összeállításában és értékelésében történt módosítások bemutatása 
a 2021. augusztus 31. napjáig hatályos és a 2021. szeptember 1. napjától hatályos útmutatók 

összehasonlításával 
 

A módosítás célja:  
a) A nem magyar állampolgár pályázó, illetve tartósan külföldön dolgozó magyar állampolgár pályázó 

oktatási és kutatási teljesítményének értékeléséhez egyes kritérium-feltételek pontosítása, esetenként 
mással történő helyettesítése, kihagyása.  

b) Doktorandusz témavezetésre vonatkozó kiegészítés. 
c) Technikai jellegű módosítás. 
 

I. Változások a tudományterületekre vonatkozó általános kritériumfeltételekben  
 
Külföldi pályázó esetében:1 

• 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. 

• A TDK/OTDK helyettesíthető egyéb, hallgatókkal végzett tehetséggondozó tevékenységgel. 
• Nem angol anyanyelvű pályázóknál az „idegen nyelvű” szempont helyettesíthető a nemzetközi 

tudományos kommunikáció szempontjából releváns (a pályázónak idegen) nyelvvel. Mivel ma a 
nemzetközi tudományos kommunikáció világnyelve az angol, angol anyanyelvű külföldi pályázó 
esetében másik (nem angol) nyelvű felsőoktatási tapasztalat/tevékenység nem követelmény. 
„Külföldi” egyetemen végzett meghívott előadói vagy vendégoktatói tevékenységként a pályázó 
országán kívül végzett tevékenység fogadható el, de a 80 óra nem minimumkövetelmény. 

• Tárgyfelelősi és szakirányfelelősi megbízatás helyettesíthető egyéb program-, kurzus-, projektvezetői, 
program-, kurzus- vagy projektszervezői tevékenységgel (művészeti területen kurzus vezetése vagy 
egyéb oktatással kapcsolatos irányítási feladat ellátása).  

• Angol anyanyelvű pályázóknál másik nyelvű publikáció nem követelmény. Nem angol (pl. szlovák) 
anyanyelvű pályázóknál elvárás a nemzetközi tudományos kommunikáció szempontjából releváns 
(számára idegen) nyelven történő publikálás. 

• A szakkollégiumi műhelyteremtés és a Mestertanár aranyérem helyettesíthető egyéb hallgatói 
tehetséggondozó tevékenységgel, illetve elismerésekkel, díjakkal (ami azonban nem egyezhet meg az 
oktatási tevékenységhez kapcsolódó, 1a.2. pontban pl. a TDK/OTDK helyett érvényesített 
tevékenységgel). 

 
II. Változások a tudományterületekre vonatkozó speciális értékelési szempontokban 

Agrártudományok tudományterület 
• Külföldi pályázó esetében: 400 kontaktóra (ebből legalább 50 óra előadás) a teljesítési minimum, a 

további adható maximális pont 400 kontaktóra (ebből 50 óra) előadás esetében. 
• Külföldi pályázó esetében levelező szerzőként jegyzett D1/Q1-es publikáció esetén is adható pont. 
• Külföldi pályázó esetében dokumentáltan nemzetközi kutatócsoport vezetése kerül értékelésre a fiatal 

oktatók tudományos munkájának vezetése (2a.3.) értékelési szempont keretében.  

                                                            
1 Külföldi pályázó: a) nem magyar állampolgár pályázó és b) tartósan külföldön dolgozó magyar állampolgár pályázó. 
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Neveléstudományok tudományág 
Külföldi pályázó esetében a szakkollégiumi műhelyteremtés és a Mestertanári aranyérem 
helyettesíthető egyéb tanulmányi versenyekhez kapcsolódó tevékenységgel. 

 
III. Doktorandusz témavezetésre vonatkozó kiegészítés   

PhD-fokozatot szerzett hallgató pontszámán felül egyenként három ponttal ismerhető el a témavezető 
– 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. 

 
IV. Technikai jellegű és egyéb módosítás  

• A Titkársági Információs Rendszerbe feltöltésre kerülő dokumentumok fájlnevének egységesítése. 
(Ellenőrző lista, V.3) 

• Adatkezelésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatban a levelezési cím változásának átvezetése 
(Hozzájáruló nyilatkozat, V.). 

• A gazdaságtudományi értékelő lapon (2a.1 pont) az 1 % növekedés pontszámemelkedésének 
pontosítása 0,83-ról 1,21-re. 

• A sporttudományi értékelő lapon a témavezetés és a műhelyteremtő tevékenység szétválasztása külön 
szempontként. 
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