Habilitációs és docensi habitus-követelmények
PTE TTK Biológiai Intézet

értéke
lés
Elıadás/ gyakorlat tartása. (min. 2 szemeszter, 3
1.a. pont/ea, 2 pont/gyak) minimum 4 pont érendı el,
de maximum 14 pont adható
OTDK témavezetés 2 pont/dolgozat, OTDK
helyezés (I-III) +2 pont, doktorképzésben
1.b.
témavezetés 4 pont/hallgató (min. 4, max. 14
pont)

megjegyzés
Minimum és maximum pontszám megadása
esetén a továbbiakban is a minimumot kötelezı
teljesíteni, és a maximumként megadott
pontszám adható legfeljebb.
Társtémavezetés 0,5 szorzóval számítandó,
minden megkezdett PhD számít. OTDK
dolgozat esetén a dolgozatok és nem a
hallgatók száma mérvadó.

1.c.

Angol (német) nyelvő oktatás vagy külföldi
hallgató 2 pont/szemeszter (max. 6 pont)

1.d.

Tankönyv, jegyzet (8 pont/nyomtatott, 4
pont/elektronikus jegyzet) max. 8 pont

A társszerzık száma és a jegyzet terjedelme
figyelembe veendı, bizottsági megítélés
szerint.

1.e.

Diplomamunka (MSc) témavezetése
(1pont/diplomamunka) max. 8 pont

Megvédett munka számít csak.

Σ Oktatási/oktatásfejlesztési tevékenység
- min. 30, max. 50 pont

minimum elérendı 30 pont

2.a.

30 impakt (szupra 6 impakt * ) minimum
követelmény, 15 pont

* MTA által meghatározott területeken elég 6
db impaktos cikk

2.b.

a minimum fölött + 0,5 pont/IF (szupra + 2,5
pont/IF) max 6 pont

1.

2.c. 50 hivatkozás (minimum követelmény) 5 pont

2.d. 50 fölötti minden hivatkozás +0,1 pont (max. 5)

2.e.

Három elsı vagy utolsó szerzıs cikk (minimum
követelmény) 5 pont

2.f.

Minden további elsı vagy utolsó szerzıs cikk +
0,5 pont (max. 2 pont)

Pályázatok témavezetıje / pályázatok
közremőködıje (nemzetközi 2 pont/év , magyar
2.g.
1 pont/év - közremőködı 0,5 szorzóval) max. 8
pont
2.h

2

Szupraindividuális biológia területén itt a nem
impaktos, de angol nyelvő, referált folyóirat cikk
is számítható.
A pályázatban felsorolt személy számítható.
Konzorciális, nagy összegő pályázatnál a
résztéma felelıs is témavezetı pontozást
kaphat, bizottsági megítélés szerint.

Nemzetközi kapcsolat (igazolt közös
kutatómunka, 2 pont/project, max. 4 pont)

Minimum a partner igazoló levele szükséges a
hosszabb kooperáció igazolására. Közös
pályázat vagy cikk esetén igazolás nem kell.

Σ Tudományos eredményesség
- min. 30, max. 50 pont

minimum elérendı 30 pont

ÖSSZES PONT (minimum 70 pont érendı el)

Az oktatás és kutatás területén nyújtott eltérı
teljesítmények kis mértékben kiegészíthetik
egymást. 40+30 vagy 30+40 pont is megfelel a
számításnál.

