A docensi kinevezés és a habilitációs pályázat értékelési szempontjai (Kémiai Intézet)
Értékelési szempontok

Adható pont

az eddigi oktatási tevékenység mennyisége, minısége
1.a

1.b

elıadások és gyakorlatok, speciális kollégiumok tartása
max. 10 pont
elismert pedagógiai munka, bizonyított elıadói készség
max. 5 pont
hallgatói elégedettség, elismertség, tılük kapott díjak
max. 5 pont
tehetséggondozás területén elért, dokumentálható eredmények max. 5 pont
tananyagfejlesztés, innovatív tematikák, új módszerek,
laboratóriumi gyakorlatok bevezetése
max. 5 pont
tankönyv és jegyzetírás (elektronikus formában is)
max. 10 pont
TDK témavezetés (1 hallgató 2 pont)
max. 10 pont
(ha a hallgató OTDK-n is szerepelt; 5 pont/hallg.)
max. 10 pont
diplomamunkák témavezetése
max. 10 pont
oktatásszervezés
max. 5 pont

1.

Σ Oktatási/oktatásfejlesztési tevékenység

2.a

PhD/DLA/CSc: 5 , DSc: 10
tudományos utánpótlás nevelése

2.b

részvétel doktorképzésben (témavezetés)
max. 5 pont
részvétel doktorképzésben (kutatási feltételek megteremtése, részfeladatok
megoldása)
max. 3 pont
fiatal oktatók tudományos munkájának irányítása
max. 3 pont

15

35

maximum: 50
(minimum 30)

10

5

nyilvános szakpublikációs tevékenység

2.c

2.d

folyóiratcikk nemzetközi szakmai, 0,5-nél nagyobb hatástényezıjő folyóiratban
cikkenként 1 pont
max. 25 pont
független SCI hivatkozásonként 0,1 pont
max. 10 pont
könyv szerzıje, könyvenként
3 pont
könyvfejezet szerzıje, könyvfejezetenként (legalább 15 oldal)
2 pont
könyv szerkesztése (könyvenként)
2 pont
bejegyzett szabadalmanként
0,5 pont
igazoltan hasznosított szabadalmanként
1 pont
szakmánként nevesített tudományos teljesítmények
pályázatok témavezetıje (pályázatonként 1 pont)
max. 3 pont
pályázatok közremőködıje (pályázatonként 0.5 pont)
max. 3 pont
nemzetközi tudományos szervezet választott tisztségviselıje
max. 3 pont
hazai tudományos szervezet választott tisztségviselıje
max. 3 pont
szakmai díjak, kitüntetések
max. 3 pont

30

5

Σ Tudományos/mővészeti (kutatói, alkotói, innovációs) eredményesség
2.
3.a

3.b
3.c

maximum: 50
minimum 30

nemzetközi folyóirat szerkesztıbizottsági tagság
max. 5 pont
nemzetközi szervezet konferenciájának szervezése
max. 3 pont
egyéb konferenciaszervezés
max. 3 pont
választott intézményi tisztségek
max. 3 pont
szakmai tevékenységet elismerı (pl. felsıoktatási) állami kitüntetések) max. 3 pont
intézményi kitüntetések
max. 2 pont
intézményen belüli bizottsági tagság
max. 2 pont
egyéb testületi tevékenység
max. 1 pont

5

3
2

3.d

idegennyelvi elıadói képesség, nyelvvizsgák

10

3.e

részvétel a tudományos minısítés munkájának folyamatában

2

3.f

könyv és folyóirat lektorálás

3

3.

Σ Kutatásszervezés, szakmai elismertség

Elérhetı maximum: 125 pont

A kinevezési támogatás kritérium-pontszáma

maximum: 25
Minimum. 10

75

A fentiekhez főzött megjegyzések (ahol a táblázat nem kellı részletességő)
1.a.
elıadások és gyakorlatok, speciális kollégiumok tartása
önálló elıadás (tantárgyfelelıs): 2 pont; speciálkollégium, gyakorlat: 1 pont
elismert pedagógiai munka, bizonyított elıadói készség
hallgatói elégedettség, elismertség, tılük kapott díjak
tehetséggondozás területén elért, dokumentálható eredmények
középiskolások tehetséggondozásában témavezetés, igazolható részvétel (TUDOK,
Pécsi/Sárospataki Diákszimpózium, OTDK, Curie-verseny, Irinyi verseny stb): 1 pont/tanuló

1.b.
laboratóriumi gyakorlatok bevezetése
önálló, teljes tematika kidolgozása: 2 pont, egyes gyakorlatok kidolgozása: 1 pont
tankönyv és jegyzetírás (elektronikus formában is)
tankönyv: 5 pont; jegyzet: 3 pont)
TDK témavezetés
2 pont/hallgató; ha a hallgató OTDK-n is szerepelt; 5 pont/hallgató
diplomamunkák témavezetése
2 pont/hallgató
Oktatásszervezés
részvétel akkreditációs anyag kidolgozásában: 1 pont

2.b.
részvétel doktorképzésben (témavezetés)
lezárult PhD eljárás esetén: 2 pont/hallgató
folyamatban levı eljárás: 1 pont/hallgató
részvétel doktorképzésben (kutatási feltételek megteremtése, részfeladatok megoldása)
fiatal oktatók tudományos munkájának irányítása
posztdoktorandusz munkatársak szakmai irányítása: 2 pont

3.a.
nemzetközi folyóirat szerkesztıbizottsági tagság
2 pont/folyóirat
nemzetközi szervezet konferenciájának szervezése
’chairman’: 3 pont; a szervezı bizottság tagja: 1 pont
egyéb konferenciaszervezés
hazai ’workshop’, szimpózium szervezése: 1 pont/konf.
3.b.
választott intézményi tisztségek
1 pont/tisztség
szakmai tevékenységet elismerı (pl. felsıoktatási) állami kitüntetések) max. 3 pont
3 pont/elismerés
intézményi kitüntetések
max. 2 pont
1pont/elismerés

3.d.
idegennyelvi elıadói képesség, nyelvvizsgák
felsıfokú C: 10 pont, középfokú C: 5 pont

3.e.
részvétel a tudományos minısítés munkájának folyamatában
PhD védésen opponens: 1 pont; bizottsági tag, titkár: 0.5 pont
PhD szigorlaton vizsgáztató:1 pont

3.f.
könyv és folyóirat lektorálás
1 pont/könyv; 1 pont/folyóirat (legalább 2 közlemény bírálója a jelzett folyóiratban)

2

