
 1 

 
 
 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK 

 
HABILITÁCIÓS 

 
 

SZABÁLYZATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÉCS 
 

2011 
 



 2 

1. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának (PTE TTK) Habilitációs 
Szabályzata a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 27. § (10) 
bekezdés, valamint a Pécsi Tudományegyetem habilitációs szabályzata alapján a habilitációs eljárás 
szabályait tartalmazza. 
 
1.§. A habilitációról általában  
 
(1) A habilitáció az oktatói, kutatói és elıadói képesség (a habilitás) egyetemi megítélése. 
 
(2) A Kar habilitációs joga az 1. sz. mellékletben felsorolt tudományágakra terjed ki. 
 
(3) Az Egyetem habilitáció odaítélésével ismeri el az oktatói és elıadói képességét annak, aki 

a.) a doktori (PhD) fokozat megszerzése óta magas szintő, tartós (legalább 6 félév) tudományos 
és/vagy alkotó tevékenységet folytat. A tudományos munka értékelése a 2. sz. mellékletben 
rögzített követelmények figyelembevételével történik; 
b.) a hazai és a nemzetközi tudományos szakmai közéletben tevékenyen részt vesz; 
c.) rendszeres, magas szintő kutatói és oktatói tevékenységet folytat. Hazai és külföldi 

szaklapokban publikál, elıadásokkal rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi tudományos 
rendezvényeken, vagy kiemelkedı gyakorlati eredményeit a szakmai nyilvánossággal más 
módon ismerteti; 

d.) valamely tudományág területén széleskörő áttekintéssel és korszerő tudományos 
szakismerettel rendelkezik; 

e.) ismereteit áttekintı, elsajátítható, logikus rendszerbe tudja foglalni, azaz tananyagformáló 
készséggel rendelkezik. Rendszerbe foglalt ismereteit írásban (jegyzet, tankönyv, szakkönyv 
stb.), valamint 

f.) szóban (elıadásban) át tudja adni, azaz ismeretátadó képességgel rendelkezik; 
g.) tudását anyanyelvén kívül idegen nyelven is képes átadni. 

 
(4) A habilitáció a Kari Doktori és Habilitációs Bizottsághoz (KDHB) benyújtott kérelem alapján 
lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként nyerhetı el. 
 
(5) A habilitációt az Egyetemi Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottság (továbbiakban: EHHB) ítéli 
oda. 
 
(6) Habilitációs eljárás magyar nyelven, vagy kérelemre, a Kari Doktori és Habilitációs Bizottság 
(továbbiakban KDHB) hozzájárulásával idegen nyelven is lefolytatható. Az idegen nyelvő eljárásra 
vonatkozó kérelem magyar vagy idegen nyelven nyújtható be. 

 
 

2. FEJEZET 
 

A KARI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG 
 

2.§. A Kari Doktori és Habilitációs Bizottság 
 
(1) A Természettudományi Karon a Kari Doktori és Habilitációs Tanács (KDHT) feladatait az 
egységes Kari Doktori és Habilitációs Bizottság (KDHB) látja el. A KDHB elnökét, titkárát, külsı, 
illetve belsı tagjait a Kari Tanács egyetértésével a dékán bízza meg. 
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(2) A KDHB tagjai a karon mőködı Doktori Iskolák vezetıi, a Doktori Iskolák által választott 
további képviselık (legfeljebb 4 fı), valamint szavazati joggal rendelkezı két külsı tag. A KDHB 
tagjai egyetemi tanárok vagy akadémiai doktorok. A külsı tagok nem állnak az egyetemmel 
közalkalmazotti jogviszonyban. A bizottságban tanácskozási joggal a dékán vagy képviselıje és egy 
PhD hallgató is jelen van. A KDHB elnökét a dékán kéri fel az akkreditált doktori iskolák egyetemi 
tanár beosztású törzstagjai közül. A KDHB elnöke nem lehet a karon mőködı Doktori Iskola 
vezetıje. A bizottság szavazati jogú belsı tagjainak helyettesítése egyetemi tanárral vagy DSc 
fokozattal rendelkezı képviselıvel történhet. A bizottság külsı tagjai nem helyettesíthetık. A KDHB 
összetételében biztosítani kell a doktori iskolák arányos képviseletét. 
 
(3) A KDHB elnökének és választott tagjainak megbízatása 3 évre szól és két alkalommal 
ismételhetı. 
 
(4) A KDHB elnökének feladatai:  

a.) kitőzi a KDHB üléseinek idıpontját és vezeti az üléseket; 
b.) felkéri a habilitációs eljárásban részt vevı szakmai bíráló bizottság (SZBB) tagjait; 
c.) a KDHB javaslata alapján kitőzi a tudományos elıadás idıpontját; 
d.) képviseli a KDHB-t az EHHB ülésein. 
e.) gondoskodik a habilitációs eljárás szabályszerő és törvényes lefolytatásának feltételeirıl. 

 
(5) A KDHB elnökét a KDHB titkára segíti munkájában, aki a KDHB ülésein szavazati jog nélkül 
vesz részt. A KDHB habilitációval kapcsolatos adminisztrációját a PTE TTK Dékáni Hivatala végzi 
a KDHB felügyelete alatt. 
 
(6) A KDHB titkárának feladatai. 

a.) Szervezi és irányítja a habilitációs eljárással kapcsolatos adminisztratív feladatokat, amelyeket 
a Doktori Iskolák és TTK Dékáni Hivatala intéz. 

b.) Intézkedik arról, hogy a pályázatokat a KDHB tagjai legalább nyolc nappal a KDHB ülése 
elıtt megkapják. 

 
(7) A KDHB feladatai: 

a.) a habilitációs eljárás elıkészítése, 
b.) az egyetemi habilitációs szabályzat 15. § (3) bekezdése és 19. § (3) bekezdése értelmében 

javasolhatja az EHHB-nak az ötéves kivárási idı csökkentését, 
c.) a doktori fokozattól eltérı tudományágban benyújtott habilitációs kérelem esetén az egyetemi 

habilitációs szabályzat 3. § (2) bekezdése értelmében javasolhatja az EHHB-nak a habilitációs 
kérelem elfogadását, 

d.) a pályázó által megadott 3 téma közül a tantermi habilitációs elıadás kiválasztása,  
e) a tudományos összefoglaló elıadás nyelvének jóváhagyása, továbbá az elıadás idıpontjának 

kitőzése, 
f.) a szakmaspecifikus szempontok szerint megalkotott (2. sz. melléklet) és a kari habilitációs 

szabályzatban rögzített értékelési rendszerben minısíti a jelölt tudományos tevékenységét, 
tananyagformáló és elıadó készségét, 

g.) javaslatot tesz az EHHB-nak a habilitáció elfogadására. 
 
(8) A KDHB határozatképes, ha tagjainak legalább 51%-a, ezen belül a külsı tagok legalább 51%-a, 
jelen van. Döntéseit általában nyílt szavazással, míg a habilitációs eljárás megindításának, az eljárás 
második (nyilvános elıadások) része megindításának, illetve a habilitáció odaítélésének kérdésében 
javaslatát titkos szavazás (igen/nem) eredményeként fogalmazza meg. A titkos szavazással 
meghozott döntéseit minısített többséggel fogadja el: elfogadott a döntés, amennyiben a bizottság 
jelenlévı tagjainak legalább 2/3-a erre "igen"-nel szavaz. 
 
(9) Az ülésekrıl jegyzıkönyvet kell vezetni, melyet a KDHB elnöke és titkára hitelesít.  
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3. FEJEZET  
 

A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA  
 
3.§. A habilitációs eljárás megindításának elıfeltételei  
 
(1) Az eljárás megindítása tekintetében az egyetemi habilitációs szabályzat 14-17. §-a az irányadó.  
 
(2) A szakmai tevékenység megítélése a jelen szabályzat 2. sz. melléklete és az „Adatlap habilitás 
elbírálásához” (3. sz. melléklet) kérdéseire adott válaszok értékelése alapján történik.  
 
(3) A KDHB olyan jelentkezı kérelmét fogadja el, aki az egyetemi habilitációs szabályzat 2.§ 
feltételeinek megfelel. 
 
4.§. Az eljárás lefolytatására irányuló kérelem  
(1) A habilitációs kérelmet a KDHB elnökének címezve (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.) kell benyújtani. 
 
(2) A kérelem az egyetemi habilitációs szabályzat kitöltött 2. mellékletét (kérelem), a 3. mellékletben 
részletezett kellékeket, a habilitációs téziseket (legfeljebb 16 oldal az irodalmi hivatkozásokkal 
együtt), a tudományos elıadás összefoglalóját (kb. 20 oldal), valamint a jelen szabályzat 2. és 3. sz. 
kitöltött mellékletét tartalmazza. 
 
(3) A habilitációs kérelemben meg kell jelölni azt a tudományágat, amelyben a pályázó a habilitációt 
kéri, az idegen nyelvő eljárás lefolytatásának engedélyezése iránti esetleges kérelmet, a tudományos 
összefoglaló elıadás nyelvének megjelölését. A kérelemnek tartalmaznia kell a nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázónak nincs folyamatban ugyanezen tudományágban habilitációs eljárása, továbbá, hogy 
2 éven belül nem utasították el habilitációs kérelmét ugyanezen tudományágban, valamint felmentés 
iránti esetleges kérelmet. 
 
(4) A Dékáni Hivatal a beérkezı pályázatról a jelöltnek elismervényt ad és továbbítja a titkárnak. A 
titkár, amennyiben szükséges, a KDHB elnökével egyeztetve, 15 napon belül 3 hónapos határidıt 
kitőzve felkéri a pályázót, hogy a hiányzó dokumentumokat pótolja. Ha a pályázó a kért pótlásokat 
határidıre nem nyújtja be, a KDHB elnöke az eljárást megszünteti, és a titkár a beérkezett pályázatot 
visszaküldi. A titkár a formailag megfelelı pályázati anyagot az illetékes Doktori Iskola vezetıjének 
elküldi. 
 
(5) A titkár a beérkezett pályázatot visszaküldi akkor, ha 

1. nem akkreditált tudományterületen nyújtották be, 
2. a pályázó nem felel meg a 3.§ (1) pontban foglalt feltételeknek. 

 
(6) A pályázati kérelem anyagát két példányban kell benyújtani. A kérelmet elektronikus formában, 
összefőzött „zip” file-ként is be kell nyújtani. 
 
(7) A habilitációs eljárás díjáról az egyetemi habilitációs szabályzat 30.§ rendelkezik. 
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4. FEJEZET  
 

A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA  
 
5.§. A habilitációs eljárás 
 
(1) A habilitációs eljárásról jegyzıkönyvet kell vezetni (4. sz. melléklet) 
 
(2) A beadott kérelem adatait a Doktori Iskola ellenırzi, véleményezi, és elıterjeszti a KDHB-nek. 
 
6.§. Szakmai bírálat 
 
(1) A szakmai bírálat menetét, körülményeit az egyetemi habilitációs szabályzat 21-23.§-a részletezi. 
 
(2) A KDHB a habilitációs eljárás lefolytatására és az EHHB-hoz küldendı javaslat elıkészítésére az 
érintett Doktori Iskola Tanácsa elıterjesztése alapján elnökbıl, két tagból, titkárból és két 
opponensbıl álló SZBB-t kér fel, amelynek legalább két tagja az Egyetemmel fıállású 
munkaviszonyban nem álló, külsı személy. Az SZBB elnöke az Egyetemmel közalkalmazotti 
jogviszonyban álló egyetemi tanár, tagjai tudományos fokozattal és habilitációval rendelkezı 
személyek. 
 
(3) Az SZBB-ben nem vehet részt az, aki a pályázóval függelmi, vagy hozzátartozói viszonyban van, 
illetve akitıl az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el. 
 
(4) Az SZBB elnöke a KDHB tagja is lehet. 
 
7.§. Az eljárás nyilvános része  
 
(1) Az egyetemi habilitációs szabályzat 24.§ (4) bekezdése értelmében az MTA által adományozott 
„tudományok doktora” címmel rendelkezı pályázó a habilitációs eljárás keretében csak az oktatási 
készséget igazoló tantermi elıadás megtartására kötelezhetı. Ebben az esetben a jelölt 15 perces 
idıtartamban az elıadás nyelvétıl eltérı nyelven is összefoglalja a tantermi elıadást.  
 
(2) A nyilvános elıadásoknak ugyanazon a napon kell megtörténniük. 
 
(3) A KDHB gondoskodik arról, hogy a pályázati anyag az SZBB véleményével együtt az elsı 
elıadás idıpontja elıtt legalább két héten át az illetékes Doktori Iskola titkárságán megtekinthetı 
legyen. 

 
8.§. A habilitáció odaítélése  
 
(1) Az SZBB az írásba foglalt, indokolt állásfoglalását az elıadást követı 8 napon belül megküldi a 
KDHB-nak. 
 
9. §. Jogorvoslatok 
 
(1) A habilitációs testület döntése ellen kizárólag jogszabálysértés, valamint az egyetemi és kari 
habilitációs szabályzatok megsértése miatt a pályázó fellebbezéssel élhet. A KDHB döntése elleni 
fellebbezést az EHHB, az EHHB döntése elleni fellebbezést a rektor bírálja el a jogorvoslati kérelem 
kézhezvételétıl számított tizenöt napon belül. A jogorvoslati kérelem alapossága esetén a 
jogorvoslati jogkör gyakorlója az eredeti határozatot megsemmisíti és a határozatot hozó testületet új 
eljárásra utasítja. 
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5. FEJEZET  
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 
10.§ Jelen szabályzat a PTE TTK Kari Tanács …-i ülésén jóváhagyott Habilitációs Szabályzat 
módosításaként a Kari Tanács 2011. …-i, ülésén jóváhagyva lép hatályba, legkorábban 2011. július 
1-ején. 

 
 
Pécs, 2011. május . 
 
 

Dr. Geresdi István 
a PTE Természettudományi Kar dékánja 
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1. melléklet  
 

TUDOMÁNYÁGAK, AMELYEKRE A KAR HABILITÁCIÓS JOGA KIT ERJED  
 
 
 
1.) Biológiai tudomány  
 
2. Fizikai tudomány 
 
3.) Földtudomány 
 
4.) Kémiai tudomány
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2. melléklet 
 

Habilitációs követelmények 
Biológiai tudomány 

 

  értékelés megjegyzés 

1.a
. 

Elıadás/ gyakorlat tartása. (min. 2 szemeszter, 3 
pont/ea, 2 pont/gyak) minimum 4 pont érendı el, de 
maximum 14 pont adható 

 

Minimum és maximum pontszám megadása 
esetén a továbbiakban is a minimumot kötelezı 
teljesíteni, és a maximumként megadott pontszám 
adható legfeljebb. 

1.b
. 

OTDK témavezetés 2 pont/dolgozat,  OTDK helyezés 
(I-III) +2 pont, doktorképzésben témavezetés 4 
pont/hallgató (min. 4, max. 14 pont) 

 

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. 

1. 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 

  

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) 

 
Szupraindividuális biológia területén itt a nem 
impaktos, de angol nyelvő, referált folyóirat cikk 
is számítható. 

2.g
. 

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

 

A pályázatban felsorolt személy számítható. 
Konzorciális, nagy összegő pályázatnál a résztéma 
felelıs is témavezetı pontozást kaphat, bizottsági 
megítélés szerint. 

2.h 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.  

2 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. 
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Habilitációs követelmények 
Fizikai tudomány 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktatási tevékenység min
1a oktatási tevékenység mennyisége, min ısége 25

tantárgyak száma   (5 pont/tantárgy)
félévek száma (1 pont/félév)
diplomamunkások száma (2 pont/végzett hallgató)
hallgatóktól kapott díjak (10 pont)
fokozatszerzéssel zárult PhD témavezetés (10 pont/fı)
hallgatói jogviszonyban lévı PhD hallgató (2 pont/fı)

1b innovatív tematikák módszerek bevezetése 25
új tantárgy kidolgozása (5 pont)
tankönyvfejezet (5 pont/ fejezet)
egyetemi jegyzet (5 pont/jegyzet)
könyv (20 pont/kötet)
idegen nyelvő oktatás (2 pont/tantárgy)

elkészült diákköri munka témavezetése (2 pont/hallgató)
OTDK 1-3. helyezett  (10 pont/díj)
tehetséggondozás (diákolimpia) (0-10 pont)
mestertanári cím (10 pont)
1. Összesen 50 30
Tudományos teljesítmény

2a 30
2b tudományos tevékenység 40

független hivatkozások száma (3 hivatkozás = 1pont)
bevezetett szabadalom (3 pont/szabadalom)

2c szakmaspecifikus szempontok 10
 pályázati eredményesség  (0-10)

külsı szakmai kapcsolatok (0-10)

2. Összesen 50 35
Kutatásszervezés, szakmai közéleti tevékenység

3a oktatási/ tudományos szervez ı munka 13
konferencia szervezés 3 pont/konferencia
konferencia tudományos bizottsági tagság 5 pont/konferencia
rendszeres bírálati tevékenység (3 pont/ szakfolyóirat)
szakfolyóirat szerkesztı bizottsági tagság (5 pont/ folyóirat)

3b választott szakmai tisztségek (5/ tisztség)
elismertség, habitus 12

4a idegen nyelvő elıadói képesség (5)  
4b nemzetközi ismertség (0-10)  
4c kiemelkedı munkásság (0-10)

3-4 összesen 25 10
Mindösszesen/alkalmasság 125 85

Megjegyzés: 
A 2. pontban a 2.b és 2.c kategóriák maximumánál több pont nem adható.
A feltételek teljesítéséhez legalább az egyik kategóriában a minimumnál többet kell teljesíteni.

max

tutori tevékenység (0-5 pont)

DSc fokozat

tisztség szakmai szervezetben helyi 5 pont, országos10 pont, nemzetközi 15 pont
szakmai kitüntetés  helyi   5 pont, országos 10 pont
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Habilitációs követelmények 
Földtudomány 

 
Értékelési szempontok Adható pont 

1a. Oktatásszervezés, szakfelelısség, tananyagfejlesztés 
• Tantárgyfelelısség 
           – FSz                                                                        2 pont/tárgy 

– BSc                                                              3 pont/tárgy 
– MSc                                                             4 pont/tárgy 

• OTDK-n díjazott diákköri munka irányítása       3 pont/hallgató 
• Helyi pályázaton díjazott diákköri munka 

 irányítása                                                             1 pont/hallgató 
• Tananyagfejlesztés                                             0–10 pont 

25 

1b. Oktatási tevékenység elismerése 
• Kari oktatási elismerés                                                 5 pont/db 
• Egyetemi oktatási elismerés                                         8 pont/db 
• Országos oktatási elismerés                                       10 pont/db 
• Hallgatói elégedettség                                               0–10 pont 

25 

1. Oktatási/oktatásfejlesztési tevékenység                                     Elérendı/maximum: 33/50 
2a. Tudományos fokozat: 5 
2b. Tudományos utánpótlás nevelése 

• Fokozatszerzéssel zárult PhD-témavezetés                   4 pont/db 
• PhD-témavezetés                                                          2 pont/db 
• Részvétel doktori és habilitációs cselekményben         1 pont/alkalom 

10 

2c. Publikációs tevékenység 
Az elbíráláshoz szükséges minimum-feltételek 

• Összes tudományos publikáció:             30 
ebbıl: könyv, tankönyv, jegyzet           1 
elsıszerzıs közlemény:                       10 
idegennyelvő publikáció:                     15 

• SCI-folyóiratban megjelent publikáció:    2 

15 

2d. Tudományos teljesítmény elismertsége 
• Független idézetek száma:                       50 

ebbıl SCI-folyóiratban:                         7 
• Kumulatív impakt faktor:                          1 

10 

2e. Pályázati sikeresség 
• Témavezetés:                             4 pont/téma 
• Pályázati közremőködés            1 pont/téma 
• Belföldi ösztöndíj                      3 pont/ösztöndíj 

10 

2. Tudományos eredményesség                                                    Elérendı/maximum: 33/50 
3a. Kutatásszervezés 

• Oktatási/tudományos konferencia szervezése:        2 pont/konferencia 
• Folyóirat szerkesztése:                                            2 pont/folyóirat 
• Szerkesztıbizottsági tagság:                                   1 pont/folyóirat 
• Könyvszerkesztés:                                                  2 pont/könyv 

7 

3b. Közéleti tevékenység 
• Intézményi tisztségek, megbízatások:                2 pont/tisztség 
• Oktatáson kívüli kitüntetések, elismerések        2 pont/kitüntetés 

5 

3. Kutatásszervezés, intézményi/szakmai közéleti tevékenység       Elérendı/maximum: 8/12  
4a. Bizonyított idegennyelvi elıadói képesség 3 
4b. Hazai ismertség 

• Országos oktatási/tudományos bizottságokban tagság    2 pont/bizottság 
• Oktatás más hazai felsıoktatási intézményben:             2 pont/alkalom 

Nemzetközi ismertség 
• Külföldi ösztöndíj:                                                           3 pont/alkalom 
• Vendégoktató külföldi egyetemen:                                  5 pont/alkalom 

5 

4c. Oktatói/kutatói habitus → „kiemelkedı munkásság” 4 
4. Szakmai elismertség és habitus                                                   Elérendı/maximum: 8/12 
           Elérhetı maximum: 124                                      A minimálisan elérendı pontszám: 82 
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Szöveges magyarázó 

 
 

1. Alapelvek 
• A pályázat sikerességéhez mind a négy területen el kell érni a minimális pontszámot, nem 

elegendı tehát csak az összesített minimális kritérium teljesítése. 
• Minden pályázónak kell lennie legalább egy erıs oldalának, ahol jóval az átlag fölé 

emelkedik. 
• A kritériumrendszer egyik sajátossága, hogy az adható pont több esetben nem jelent 

maximális értéket, mert kiemelkedı teljesítmény esetén ez meghaladható. Az így szerzett 
többletpontok azonban nem számíthatók be, nem átvihetık más értékelési területre. Ez azért 
nem jelenti ezen többletpontok teljes elvesztését, mivel a pályázat szöveges értékelésénél 
figyelembe vehetık. 

 
2. Részletes értelmezés 

1a: A felsıoktatási tevékenység teljes idıtartamába beszámítható a nappali doktoranduszként 
végzett oktatás. Ez olyan elıfeltétel, amit „alapban” teljesíteni kell, ezért pont nem adható. Külsı, 
nem felsıoktatásban dolgozó (pl. kutatóintézeti) habilitációs pályázó esetében az elızı két félévben 
rendszeres oktatási tevékenység a PTE-n, vagy összesen négy félév felsıoktatási tevékenység 
szükséges. 
A tananyagfejlesztés megítélésében van mozgási lehetıség az értékelésnél, itt a viszonyítási alap az 
intézeti átlagos helyzet lehet. 

1b: Kari oktatási elismerésnek számít pl.”Az év oktatója”, az „Arany Katedra”, de ugyanilyen 
értékő a „Prinz-díj” is. A hallgatói elégedettség a HÖT által végzett felmérés adatai alapján ítélhetı 
meg az utolsó öt évre vonatkozóan. A viszonyítási alap itt is az átlagos intézeti helyzet lehet. 

2a: Amennyiben valaki már DSc-fokozattal rendelkezik, akkor a pontszám megduplázódik. 
2b: A doktori és habilitációs cselekményben való részvételi lehetıségek közül az opponensi 

munkáért adható pont, ami a munkahelyi védésre is vonatkozik.  
2c: A maximális pontszám eléréséhez nem szükséges minden kritériumot teljesíteni, mivel 

van kompenzációs lehetıség. A 15 pont jelenti a 100%-ot, ez úgy érhetı el, ha az öt kritérium 
teljesítési átlaga legalább 100%. Habilitáció esetében a könyv, tankönyv, jegyzet kötelezı feltétel. 
A tudományos publikáció és a könyv definíciójánál irányadó az MTA Földtudományok Osztályánál 
elfogadott megközelítés. 

2d: Független idézet: olyan tudományos publikációban szereplı idézés, amelyben az idézett 
és az idézı munka szerzıi között nincs átfedés. Kéziratos munkára (pl. disszertáció) történı 
hivatkozás nem elfogadható, ugyanígy nem értékelhetı a kéziratban történı hivatkozás sem. 
Elektronikus tudományos periodika ugyanígy vehetı, mint a papíralapú, amennyiben azonos elvek 
alapján készül (rendszeres megjelenés, tanulmányok lektorálása stb.) 

2e: A belföldi ösztöndíjnak legalább egy évesnek kell lennie. 
3a: Ez hazai rendezvényekre, ill. szerkesztésekre vonatkozik, külföldi cselekménynél a 

pontszám megduplázódik. 
3b: Az intézményi tisztség az intézeti vezetési részvétellel (tanszékvezetı, igazgatóhelyettes, 

tudományos titkár) kezdıdik. 
4a: Idegennyelvi elıadói képesség rendszeres idegennyelvő elıadások tartásával, vagy 

külföldi vendégelıadással (nem konferencia részvétel) bizonyítható, önmagában a nyelvtanári 
diploma, vagy a nyelvvizsga nem elegendı. 

4b: A más hazai felsıoktatási intézményekben történı oktatás esetén egy elıadás vagy 
szeminárium számít egy alkalomnak, függetlenül attól, hogy hány éve tart. A külföldi ösztöndíj és az 
oktatás esetében egy szemeszter számít egy alkalomnak. 

4c: Ez egy összbenyomást fejez ki, egyfajta összegzése az egész kritériumrendszernek. 
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Habilitációs követelmények 
Kémiai tudomány 

 

Értékelési szempontok Adható pont 

1.a 

az eddigi oktatási tevékenység mennyisége, minısége 
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 

15 

1.b 

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 

35  

1. 
Σ Oktatási/oktatásfejlesztési tevékenység                                                                          maximum: 50 

(minimum 30) 

2.a PhD/DLA/CSc: 5 , DSc: 10 10 

2.b 

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

5 

2.c 

nyilvános szakpublikációs tevékenység  
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 

30 

2.d 
 

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 

5 

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

maximum:  50 
minimum 30  

3.a 
nemzetközi folyóirat szerkesztıbizottsági tagság                                  max. 5 pont 
nemzetközi szervezet konferenciájának szervezése                             max. 3 pont 
egyéb konferenciaszervezés                                                                 max. 3 pont 

5 

3.b 
választott intézményi tisztségek                                                              max. 3 pont 
szakmai tevékenységet elismerı (pl. felsıoktatási) állami kitüntetések)   max. 3 pont 
intézményi kitüntetések                                                                           max. 2 pont 

3 

3.c 
intézményen belüli bizottsági tagság                                                       max. 2 pont 
egyéb testületi tevékenység                                                                    max. 1 pont 

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                                           maximum: 25 

Minimum. 10 

Elérhetı maximum:  125 pont A kinevezési támogatás kritérium-pontszáma                               75 

 



 13 

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 
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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) 



 15 

3. sz. Melléklet 
 
ADATLAP HABILITÁS ELBÍRÁLÁSÁHOZ  
 
1. Oktatási tevékenység  

1.1. Milyen intézményekben, mit, mióta, mennyit oktat rendszeresen?  
1.2. Mióta tart tantermi elıadásokat (mennyit, milyen nyelven)? Adja meg egy oktatott (vagy 

bevezetni szándékozott) tárgy tematikáját! 
1.3. Mióta vezet szemináriumot vagy gyakorlatot, kredit pontos kurzusokat (milyen nyelven)? 

Adja meg az oktatott tárgyak tematikáját! 
1.4. Megjelent tankönyvei (ebbıl szerkesztés, fejezet): 

1.5.1. idegen nyelven: 
1.5.2. magyar nyelven: 

1.5. Megjelent oktatási anyagai (jegyzet, könyv, kompendium, informatikai jellegő segédanyagok 
közül a legjobbnak ítélt munka 1 példányát a pályázathoz mellékelni kell); ebbıl 
szerkesztés, fejezet:  
1.6.1. idegen nyelven:  
1.6.2. magyar nyelven:  

1.7. Tudományos diákköri és diplomamunka-irányító munkát, tehetséggondozást folytat-e? Hány 
TDK–munka, szak-, illetve diplomadolgozat készítését irányította? A hallgatók neveit és a 
védés (TDK elıadás) évét adja meg! 

1.8. Posztgraduális, PhD képzésben betöltött szerepe, feladatai. Az általa irányított hallgatók 
neveit és az esetleges doktori védések idıpontjait adja meg! 

1.9. Külföldi oktatói tevékenysége  
1.10. Adjon meg három témát, amelyben habilitációs tantermi elıadását tartaná! 
 

 
2. Tudományos munka  

2.1. Fı tudományos érdeklıdési köre, tudományos fokozata, értekezéseinek címe, idıpontja: 
2.2. Milyen tudományos támogatással rendelkezett az utolsó öt évben (OTKA, ETT, OMFB, 

alapítvány, külföldi kutatás támogatás, egyéb pályázatok)? Megadandó az azonosító szám, 
elnyerés éve, idıtartama, elnyert összeg, részvétel formája (témavezetı, résztvevı). 

2.3. Dokumentálható nemzetközi kapcsolatai, ezek tartalma, eredményei.  
2.4. Tudományos közleményeinek száma:  

2.4.1. idegen nyelven:  
2.4.1.1. ebbıl az utolsó 10 évben, a kandidátus, illetve PhD cím megszerzése óta:  

2.4.2. magyar nyelven:  
2.4.2.1. ebbıl az utolsó 10 évben, a kandidátusi, illetve PhD cím megszerzése óta: 

2.4.3. megjelent könyv (ebbıl szerkesztett):  
2.4.4. megjelent könyvfejezet (ebbıl magyar nyelven):  
2.4.5. nemzetközi folyóiratban:  
2.4.6. hazai idegen nyelvő folyóiratban:  
2.4.7. magyar nyelvő folyóiratban:  
2.4.8. kongresszusi elıadás:  

2.4.8.1. ebbıl felkért elıadás:  
2.4.8.2. impakt faktorral rendelkezı, idézhetı absztraktok száma: 

2.4.9. egyéb publikáció:  
2.5. Tudományos közleményeinek minısítése (a 2. sz. melléklet szerint) 
1. eddigi összesített impakt faktora (elıadás kivonatok nélkül): 

2.5.2. az utolsó 10 év összesített impakt faktora:  
2.6. Tudományos közleményeinek idézettsége tételes bibliográfiai felsorolásban (önidézetek 

nélkül).  
2.6.1. valamennyi cikk idézettsége összesen: 
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2.6.2. a legtöbbet idézett cikk idézettségi száma:  
2.6.3. az utolsó 10 évben megjelent cikkeinek idézettségi száma:  

2.7. Új tudományos eredmények, módszerek, szabadalmak:  
 2.8. Tudományos közéleti tevékenysége: hazai és nemzetközi szervezeti tagság, tisztség, 

szerkesztıbizottsági tagság, lektorálás szakfolyóiratok számára, szakreferensi 
tevékenység: 

2.9. Adja meg a kérelemhez csatolt öt publikációjának listáját 
2.10 Adja meg a megtartani szándékozott, habilitációs szakmai (tudományos) elıadásának címét 

magyar és idegen nyelven 
 

 
3. Vezetıi tevékenység  

3.1. Eddigi vezetıi tevékenysége, beosztása: 
3.2. Munkacsoportjának eddigi eredményei  

3.2.1. Milyen és hány munkacsoportot vezetett eddig?  
3.2.2. Munkatársai közül kik szereztek tudományos fokozatot? 
3.2.3. Munkatársai közül kik kaptak külföldi ösztöndíjat, tanulmányutat?  
3.2.4. PhD doktoranduszképzésben résztvevı munkatársainak adatai: 

3.3 Egyéb vezetıi tevékenysége, az egyetemi közéletben betöltött tisztségei: 
 
4. Egyéb tevékenység  
 

 
 

Dátum 
 
 
--------------------------------------------- 
aláírás 
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4. sz. Melléklet  
 

A PTE TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR  
HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSI JEGYZ İKÖNYVE  

 
 
A habilitációra pályázó:  
 
Név:  
Születési hely, év, hó, nap:  
Munkahely:  
 
Beosztás:  
Tudományág, amelyben a habilitációt kérelmezi:  
A kérelem benyújtásának napja:  
A hiánypótlás beérkezésének napja:  
Az eljárás lezárásának napja:  
 
 
 
 
Szakmai bíráló bizottság:  
 
Elnök:  
Beosztás:  
Munkahely:  
 
Titkár:  
Beosztás:  
Munkahely:  
 
Bizottsági tag (opponens):  
Beosztás:  
Munkahely:  
 
Bizottsági tag (opponens):  
Beosztás:  
Munkahely:  
 
Bizottsági tag:  
Beosztás:  
Munkahely:  
 
Bizottsági tag:  
Beosztás:  
Munkahely:  
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I. A habilitációs eljárás zárt részének értékelése: 
 
A habilitációs eljárás megindításához az opponensek által adott javaslat:  
 
A KDHB javaslata a habilitációs eljárás nyilvános részének megindításáról: javasolja / elutasítja 
 
A javaslat dátuma:  
 
Indokolás: 
 
 
II. A habilitációs eljárás nyilvános részének értékelése: 
 
1. A habilitációs elıadás idıpontja: 
 
2. A tantermi habilitációs elıadás címe:  
 
3. A tudományos habilitációs elıadás címe:  
 
4. Az idegen nyelvő elıadás (összefoglaló) címe:  
 
5. A tantermi habilitációs elıadás értékelése (összpontszám):  
 
6. A tudományos habilitációs elıadás értékelése (összpontszám):  
 
7. Az idegen nyelvő elıadás értékelése (összpontszám): 
 
8. A szakmai bíráló bizottság értékelése: 
 
 
Pécs, ……………….. 
                                           

elnök 
 
 
bizottsági tag (opponens)        bizottsági tag  
 
                                                                                              . 
bizottsági tag (opponens)        bizottsági tag  
 
 
IV. A Kari Doktori és Habilitációs Bizotság javaslata: 
 
 
 
 
Pécs, ……………….. 
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a Kari Doktori és Habilitációs Bizottság 
elnöke 
 
 
 
V. Az Egyetemi Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottság döntése  
 
 
 
 
Pécs, ……………….. 
                                                    
 
 
az Egyetemi Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottság 
elnöke 

 


