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EGYETEMI TANÁRI PÁLY ÁZAT – ÉRTÉKELŐ LAP
Gazdálkodás- és szervezéstudományok, Közgazdaságtudományok, Regionális tudományok
tudományágakra
Társadalomtudományok tudományterület – Gazdaságtudomány
MAB-kód: E……

Pályázó neve, intézménye

Értékelési szempontok
I.

Felsőoktatási tevékenység (összesen adható pontok száma)

1a.1. Oktatási tapasztalat, hallgatók tanulmányi, tudományos munkájának
vezetése
Teljesítési minimum: A pályázat benyújtását megelőző tíz évben legalább 800
kontaktóra (ebből legalább 100 óra előadás) közvetlen munkahelyi vezető által
igazolt oktatói tevékenység bármely felsőoktatási intézményben.
Adható pontok oktatási tevékenységre: 1000 kontaktóra 20 pont, 1200 kontaktóra
30 pont, 1400 kontaktóra 40 pont, 1600 kontaktóra 50 pont.
Az oktatási teljesítménynél (1a.1.) a minimális elvárás, azaz 800 kontaktóra
teljesítése (ebből 100 óra előadás), esetén 10 pontot kap a pályázó. 1600
kontaktóra teljesítése (ebből 200 óra előadás) esetében maximálisan 50 pont
adható. A kettő között a pontszám arányosan változik, de mindig egész
pontszámra kerekítve.
Teljesítési minimum: Legalább tíz esetben diplomamunka, szakdolgozat
vezetője, TDK-dolgozat konzulense (társkonzulens 0,5).
Adható további pontok: további tíz diplomamunka és/vagy szakdolgozat vezetői,
konzulensi szerep.
Összesen (1a.1.)
A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

1a.2. Graduális és/vagy posztgraduális, illetve a Bologna-rendszernek
megfelelő képzési szintek szerinti előadás, gyakorlat, szeminárium tartása
idegen nyelven.
Teljesítési minimum: a pályázat benyújtásának időpontjáig legalább 80
kontaktóra közvetlen munkahelyi vezető által igazolt oktatói tevékenység
(beleértve a vendégtanári meghívást).
Adható további pontok: további 80 kontaktóra oktatási tevékenység.
Összesen (1a.2.)
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A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

1b. Oktatásfejlesztési tevékenység, eredményesség
Teljesítési minimum: legalább egy tantárgy felelőse a pályázat benyújtásának
időpontjában.
Adható további pontok: további két tárgy felelőse 5–5 pont, érdemi részvétel két
tantárgy fejlesztésében 5 pont (további két tantárgy 5 pont).
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Az oktatást szolgáló művek esetében a teljesítési minimum: legalább egy jegyzet
vagy egy tankönyv vagy egy minimum 100 oldalas oktatási segédlet vagy digitális
tananyag első vagy egyedüli szerzője vagy legalább 50%-ban szerzője.
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Speciális szempont: tanszék vagy intézet, vagy kar, vagy egyetem irányításában
való részvétel (vezető vagy helyettes). A vezetői és/vagy helyettesi tevékenység
alatti legfontosabb elért eredmények nevesítése. Az adott vezetői megbízás alatti
érdemi oktatásfejlesztési tevékenység esetén adható 5 pont.
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Összesen (1b.)
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A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

I.

II.

kiemelkedő (>90 pont) – átlagon felüli (70 pont<…≤90 pont) – átlagos
(60 pont<…≤70 pont) – mérsékelt (≤60 pont) – (nincs)

100

Tudományos tevékenység (összesen adható pontok száma)

2a.1. Kiemelkedő tudományos, kutatói munkásság (a pályázat benyújtásáig
elért teljesítmény)
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Teljesítési minimum: Nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudományos
teljesítmény: legalább két idegen nyelvű Q1-es vagy Q2-es cikk (egyedüli, első
vagy utolsó vagy levelező), vagy legalább egy elismert nemzetközi kiadó által
kiadott monográfia szerzője legyen.
10
A publikációs tevékenység hatásának értékelésénél a MAB az MTA doktori cím
elnyerésére benyújtott pályázatok habitusvizsgálatánál alkalmazott numerikus
tudományterületi mutatók közül a lineáris paraméterek részleges (61%)
teljesülését tekinti megfeleltnek.
Adható pontok: 70% 20 pont; 80% 30 pont; 90% 40 pont; 100% 50 pont.
A tudományos teljesítmény (2a.1.) értékelése az MTA doktora szakterületi
követelményrendszerének alapján történik. A szakterületi kategóriában a
40
minimális elvárás 61%-a esetén kap 10 pontot a pályázó (az elérhető pontszám
kerekített 25%-át), és 100% esetében 50 pont a maximális érték. A kettő között a
pontszám arányosan változik, de mindig egész pontszámra kerekítve.
Speciális szempont a teljesítési minimumhoz: a minimális elvárás, hogy a pályázó
legalább két idegen nyelvű Q1-es vagy Q2-es cikk (ebből legalább egynek
egyedüli vagy első) szerzője.
Összesen (2a.1.)
50
A teljesítmény szöveges értékelése, tudománymetriai adatokkal vagy más elismerési/ hivatkozási
konkrétumokkal:

2a.2. Fiatal oktatók tudományos munkájának vezetése, témavezetői részvétel
doktori képzésben
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Teljesítési minimum: Legalább egy végzett (fokozatot szerzett) PhD-hallgató
témavezetője. Ha a pályázó olyan munkahelyen dolgozik, ahol nem folyik PhDképzés, akkor a tudományos utánpótlás nevelését meg kell vizsgálni, de számszerű
követelményt az eredményes PhD-értekezéssel zárult témavezetés tekintetében
nem kell teljesíteni.
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Adható további pontok: további PhD-hallgatók és/vagy posztdoktorok irányítása
egyenként 5 pont..
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Teljesítési minimum: Szakmai közvélemény által elismert műhelyteremtő
tevékenység folytatása.
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Összesen (2a.2.)
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A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:

Adható
max.
pont

2b.1. Kutatásszervezési tapasztalat, eredményesség
Teljesítési minimum: pályázat benyújtásának dátumáig legalább egy elnyert
országos vagy nemzetközi kutatási/fejlesztési/innovációs pályázat, vagy ahhoz
hasonló országos/nemzetközi pályázat témavezetése (5 pont), vagy legalább
három érdemi részvétel ilyen pályázatok megvalósításában (5 pont), vagy három
intézményi pályázat témavezetése (5 pont).
Speciális szempont a teljesítési minimumhoz: A pályázó három intézményi
pályázat témavezetője.
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Adható további pontok: Kutatócsoport irányításában való részvétel (vezető vagy
helyettes). A vezetői és/vagy helyettesi tevékenység alatti legfontosabb elért
eredmények nevesítése. Az adott vezető tevékenység alatti érdemi kutatási
eredmény vagy publikáció, vagy műhelyteremtés esetén adható 5 pont.
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A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:
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2b.2. Hazai és nemzetközi elismertség
Hazai tudományos szervezet elnöke: 5 pont, elnökségi tag: 3 pont,
konferenciaelnök: 3 pont, társelnök, szekciószervező elnök, felkért plenáris
előadó: 1–1 pont.
Teljesítési minimum: 3 pont.
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Adható további pontok a felsorolt tisztségekre:
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Nemzetközi tudományos szervezet elnöke: 5 pont, elnökségi tag: 3 pont,
konferenciaelnök: 3 pont, társelnök, szekciószervező elnök, felkért plenáris
előadó: 1–1 pont.
Teljesítési minimum: 3 pont.
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Adható további pontok a felsorolt tisztségekre:
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Összesen (2b.2.)
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kiemelkedő (>90 pont) – átlagon felüli (70 pont<…≤90 pont) – átlagos
(60 pont<…≤70 pont) – mérsékelt (≤60 pont) – (nincs)
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A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal:
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Adható maximum 200 pont

Mindösszesen adott pont (I.+II.):

A pályázónak a minimumkövetelmények mindegyikét teljesítenie kell.
A kinevezés támogatásához szükséges, de nem feltétlenül elégséges minimális pontszám: 160
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