A habilitáció és a docensi habitus értékelési szempontjai
PTE TTK
Testnevelés- és Sporttudományi Intézet
Értékelési szempontok
1.

Oktatási /oktatásfejlesztési tevékenység

1/a.

Oktatási tevékenység
Alapfeltétel: habilitációnál legalább 10, docensi kinevezésnél 8 éves
felsıoktatási tevékenység. Ezen belül tantárgyfelelısség BSc, MSc, FSz
képzésben, szakirányú továbbképzési szakon, szakvizsgára felkészítı
továbbképzési szakon, illetve diplomamunkák vezetése.

1/b.

2.
2/a.
2/b.

2/c.

Oktatásfejlesztési tevékenység
- Egyszerzıs önálló tankönyv, szakkönyv(terjedelemtıl függıen)15-25 pont
- Tankönyv-(szakkönyv)szerkesztés (terjedelemtıl függıen)
8-12 pont
- Tankönyvfejezet (szakkönyvfejezet)
5 pont
- Önálló jegyzet (terjedelemtıl, újdonságtól függıen)
5 -12 pont
5 pont
- Jegyzetszerkesztés, társszerzıség
- Tankönyvlektorálás (szakkönyvlektorálás)
2 pont
- Szakalapítás/szakindítás, felsıfokú szakképzések, szakirányú
továbbképzési szakok, szakvizsgára felkészítı szakirányú továbbképzési
szak szakindítási programjainak összeállítása
4-6 pont
10 pont
- Idegen nyelvő oktatás
TDK témavezetés
- Konferencia elıadás
2-5 pont
- Országos konferencia díjazás
5- 10 pont
Tudományos (kutatói, alkotói, innovációs) eredményesség
Tudományos fokozat *
PhD /CSc
Tudományos utánpótlás nevelése
PhD képzésben részvétel (oktatás, témavezetés, doktori cselekmények
résztvevıje: bizottsági tag, opponens, fiatal oktatók tudományos irányítása,
közös publikációk)
Publikációs tevékenység
- Könyv: külföldön megjelent, itthon idegen nyelven megjelent, monográfia,
monografikus tanulmány
10 pont
- Győjteményes kötetben megjelent tanulmány (nemzetközi vagy hazai
kötetben, folyóiratban)
5 pont
- Felkért review írása IF 10 alatt / felett
4-8 pont
- Folyóiratcikkek: lektorált külföldi folyóiratcikk, lektorált idegen nyelvő
itthoni folyóiratcikk
5 pont
- Lektorált magyar nyelvő folyóiratcikk
3 pont
- Nem lektorált külföldi folyóiratcikk, nem lektorált magyar nyelvő
folyóiratcikk**
1
pont
- Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent cikk(lektorált)
1 pont
- Hazai konferencia kiadványban megjelent cikk: lektorált idegen nyelvő
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cikk
- Lektorálás IF 10 alatt/felett
- Kutatási jelentés a jelölt témavezetésével
2/d.

2/e.

Pályázati tevékenység + szakmai, szervezeti tisztség
-.Hazai / nemzetközi pályázat témavezetıje
- Nemzetközi pályázatban társpályázó
Választott szakmai szervezeti tisztség
- Hazai társaság elnöke/fıtitkára
- Nemzetközi társaság választott tagja
- Nemzetközi társaság elnöke/fıtitkára
- Nemzetközi társaság elnökségi tag
- Nemzetközi sportszövetség tagja
- Válogatott edzıbizottsági tagság

1 pont
1-3 pont
3 pont

2-4 pont
2 pont
2 pont
4 pont
8 pont
2 pont
2 pont
2 pont

Szakma-specifikus tevékenység
- Olimpikon nevelése, válogatott edzıként való részvétel olimpián,
világbajnokságon, EB-n***
max. 10
pont
- Hazai elismertség edzıi tevékenységért*** max. 5 pont
- Szakedzıi oklevél megszerzése
3 pont
- Nemzetközi edzıképzésben való részvétel
2 pont

3.

Kutatásszervezési, intézményi/szakmai közéleti tevékenység

3/a.

Kutatásszervezés
Hazai konferencia (min. 100 fı) fıszervezıje
3 pont
Hazai konferencia szervezıje
1 pont
Hazai folyóirat fıszerkesztı
3 pont
Nemzetközi folyóirat fıszerkesztı/regionális szerkesztı IF 3 alatt / felett
4-8 pont
Nemzetközi folyóirat szerkesztı biz. tag, hazai folyóirat szerk. biz. tagság
2 pont
Nemzetközi versenyrendezı bizottság elnöke
3 pont
Választott tisztségek
Intézményi oktatási/tudományos bizottság vezetıje / tagja
2-1 pont
Egyetemi, intézményi egyéb bizottság vezetıje, tagja
2-1 pont
Dékán/ dékánhelyettes teljes ciklusban
3 pont
Intézetigazgató, tanszékvezetı
2-1 pont
Országos tudományos /oktatási bizottság tagja (Pl. MAB, OTKA zsőri)
3 pont
Szakmai kitüntetések és díjak (mesteredzı, OTDT mestertanár, állami
sportösztöndíjak, edzıi tevékenységek állami- illetve országos szövetségek
általi elismerése stb.)***
max. 8 pont
A szakmai elismertség és habitus megítélése

3/b.

4.

8

Idegennyelvi elıadói képesség
Nemzetközi ismertsége / elismertsége: publikálás referált folyóiratokban,
könyv, tanulmány idegen nyelven, nemzetközi meghívások, tanulmányutak,
plenáris elıadások, kurzusok tartása, tisztségek
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(min. 5)

5

5

5
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Elérhetı maximum pontszám: 125
Elérendı minimum pontszám: 85

Szöveges magyarázó
1. A *-gal jelöltek magyarázata
1.a/ A *-gal jelölés magyarázata: Testkulturális felsıoktatásban a PhD, illetve a CSc fokozat
nélkül is történhet docensi kinevezés, amennyiben a jelölt eleget tesz a kinevezéshez
szükséges habilitációs minimum szintnek.
A felsıoktatásról szóló 2005. CXXXIX.tv. 150. §. (3) b. rendelkezése szerint:
„2010. december 31.-ig a foglalkozással, az intézménylétesítéssel és a –mőködéssel
kapcsolatos minıséghitelesítés során a doktori fokozattal egyenértékő
(…) b.) a testkulturális felsıoktatásban
ba.) az olimpiai játékokon, felnıtt –világbajnokságon, felnıtt Európa bajnokságon elért elsı
három helyezés valamelyike,
bb) a ba) pontban felsorolt helyezéshez kapcsolódó – az országos szakszövetség, ennek
hiányában az országos sportági szövetség által meghatározott — egy szakedzıi
szakképzettség”

1.b/ ** -gal megjelölt tevékenység magyarázata: a sporttudomány területén megjelenı
szakmai folyóiratok döntı többsége nem lektorált kiadvány
1.c/ ***-gal megjelölt tevékenységek pontszámának megítélése a PTE TTK TSI
kompetenciája
2.
2.1. A pályázat sikerességéhez mind a négy területen el kell érni a minimális pontszámot, nem
elegendı tehát csak az összesített minimális kritérium teljesítése.
2.2. Minden pályázónak kell lennie legalább egy erıs oldalának, ahol jóval az átlag fölé
emelkedik, de a négy terület mindegyik részterületén el kell érnie a minimális pontszámot.

